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I. Uudistuksen konteksti

I.1. Perussopimuksiin liittyvät näkökohdat

Kysymys toimielinten välisistä neuvotteluista ja sopimuksista lainsäädäntömenettelyissä 
kytkeytyy – avoimuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden periaatteiden kautta –
Euroopan tason edustukselliseen demokratiaan1. Parlamentaarisen demokratian alkuajoista 
lähtien keskustelujen ja äänestysten julkinen luonne on liitetty demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen: jos äänestäjät eivät saa tietää, mitä heidän vaaleilla valitsemansa 
edustajat ovat sanoneet ja miten he ovat äänestäneet, he eivät voi saattaa näitä vastuuseen 
toiminnastaan seuraavissa vaaleissa. Näin ollen avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta lisäävien 
neuvotteluja lainsäädäntömenettelyissä koskevien sitovien sääntöjen käyttöönotto olisi askel 
kohti Euroopan tason edustuksellisen demokratian vahvistamista.

Uudistuksessa olisi toisaalta otettava huomioon tehokkuusvaatimus sekä se, että ensimmäisen 
käsittelyn sopimuksilla on se etu, että ne ovat helpompia ja nopeampia kuin kolmen käsittelyn 
prosessi. Raskaiden uusien menettelyjen luominen heikentäisi tätä etua.

Näiden vaatimusten välille pitäisi siis löytää tasapaino.

I.2. Poliittinen ja institutionaalinen konteksti

Valiokuntien puheenjohtajakokous kävi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä 
käytävistä neuvotteluista laajan keskustelun kokouksessaan 19. lokakuuta 2010. Poliittisten 
ryhmien pääsihteerit esittivät kommentteja ja kertoivat näkemyksiään 
puheenjohtajakokouksen tulevaa keskustelua silmällä pitäen.

Puheenjohtajakokous otti kyseisen aiheen esille kokouksessaan 10. maaliskuuta 2011. 
Puhemies Buzek ilmoitti 18. huhtikuuta päivätyssä kirjeessään puheenjohtaja Casinille 
kokouksen tuloksista ja puheenjohtajakokouksen päätöksestä pyytää AFCO-valiokuntaa 
tarkistamaan työjärjestyksen 70 artiklaa menettelyjen muuttamiseksi tehokkaammiksi, 
avoimemmiksi ja osallistavammiksi siten, että sisällytetään joitakin tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä käytävien neuvottelujen menettelysääntöjen2 keskeisiä 
osia työjärjestyksen sitovaan osaan ja erityisesti osiin, jotka koskevat

– valiokunnan päätöstä neuvottelujen aloittamisesta,

– päätöstä neuvotteluryhmän kokoonpanosta ja valtuutuksesta,

– säännöllistä raportointia asianomaiselle valiokunnalle neuvottelujen etenemisestä ja 
                                               
1 Ks. Euroopan unionista tehdyn-sopimuksen 10 artikla: "Unionin toiminta perustuu edustukselliseen 
demokratiaan. [...] Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia" sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 1 kohta: "Unionin toimielimet, elimet ja laitokset 
toimivat mahdollisimman avoimesti edistääkseen hyvää hallintotapaa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan 
osallistumisen".
2 Ks. työjärjestyksen liite XXI.
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tuloksesta sekä mahdollisesti aikaansaadusta sopimuksesta,

– valiokunnan kuulemista uudelleen tekstistä, josta on päästy sopimukseen, ennen 
täysistunnossa järjestettävää äänestystä.

Jäsen Lehne on lähettänyt valiokunnan kuulemista uudelleen koskevassa asiassa 
puheenjohtaja Casinille suosituksia1 parhaista käytännöistä menettelysääntöjen 
soveltamisessa.

Lopuksi kaikessa työjärjestyksen uudistamisessa on otettava huomioon toimielinten välinen 
konteksti ja erityisesti yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja 
koskeva Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus2.

II. Menettelysääntöjen sisällyttäminen työjärjestykseen

Jo olemassa olevien sääntöjen (jotka on lueteltu menettelysäännöissä ja parhaissa 
käytännöissä) sisällyttäminen työjärjestyksen sitoviin osiin voitaisiin toteuttaa muuttamalla 70 
artiklaa. Esittelijä aikoo esittää tarkistuksia, jotka heijastelevat tässä asiassa jo olemassa 
olevia, muttei vielä sitovia määräyksiä.

III. Miten täysistunnon roolia voitaisiin uudistaa?

III.1. Taustaa

Mahdollisesti mutkikkaampi kysymys on täysistunnon osallistuminen prosessiin aikaisessa 
vaiheessa ennen neuvottelujen aloittamista lainsäädäntömenettelyissä. Pitäisikö täysistunnolle 
antaa valtuudet hyväksyä neuvotteluvaltuutusta koskeva valiokunnan päätös ja/tai muuttaa 
sitä ennen virallisten neuvottelujen aloittamista neuvoston kanssa?

Jos valiokunnan neuvotteluvaltuutus hyväksyttäisiin täysistunnossa, se antaisi parlamentin 
kannalle lisää painoarvoa ja voisi teoriassa varmistaa kaikkien jäsenten varhaisen 
osallistumisen lainsäädäntöasiakokonaisuuksia koskeviin päätöksiin. Näin ollen yleinen 
sääntö, jonka mukaan kaikki neuvotteluvaltuutuksia sisältävät päätösluonnokset annettaisiin 
täysistunnon hyväksyttäväksi, voisi ensi näkemältä olla perusteltua lisääntyvän 
demokraattisen legitiimiyden vuoksi. Siitä koituisi kuitenkin myös huomattavia haittoja. 
Täysimääräinen ja automaattinen osallistuminen saattaisi tehdä menettelystä liian raskaan ja 
heikentää niin ollen ensimmäisen käsittelyn sopimusten tehokkuutta ja suhteellista nopeutta. 
Lisäksi jos tämä olisi yleinen käytäntö, tärkeät asiakokonaisuudet voisivat hukkua kymmenien 
muiden joukkoon. On myös syytä pitää mielessä, että tämä ratkaisu lisäisi parlamentin 
käännösjaostojen henkilöstön työtaakkaa. Edelleen on syytä ottaa huomioon, että 
täysistuntoäänestyksen tulos kertoisi neuvostolle selvästi parlamentin neuvotteluvaltuutuksen 
vahvuuden tai heikkouden.

                                               
1 Ks. tämän työasiakirjan liite.
2 EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.
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Esittelijä kannattaa tämän vuoksi päätösluonnosten hyväksymistä täysistunnossa vain 
rajoitetuissa tapauksissa.

III.2. Perusteet täysistunnon osallistumisen määrittelemiseksi

III.2.a. Kategorioiden määrittely

Yksi mahdollinen vaihtoehto on, että työjärjestyksessä lueteltaisiin tulevaisuudessa joukko 
tärkeiden asiakokonaisuuksien kategorioita, joiden tapauksessa täysistunnon osallistuminen 
ennen neuvottelujen aloittamista olisi pakollista ja jotka voisivat olla esimerkiksi seuraavat:

– lainsäädäntö, joka vaikuttaa suoraan unionin kansalaisten perusoikeuksiin ja -
vapauksiin [tai rajoittaa niitä],

– lainsäädäntö, jolla muutetaan tai kehitetään edelleen unionin toimielinjärjestelmää,

– lainsäädäntö, jolla on huomattavia talousarviovaikutuksia: esimerkiksi ehdotukset, 
joiden talousarviovaikutukset olisivat vähintään [10%] asianomaisesta 
talousarviomäärärahojen luvusta kyseiselle vuodelle.

Jos tällainen menettelytapa sisällytettäisiin työjärjestykseen, olisi välttämätöntä myös 
määritellä auktoriteetti, joka päättäisi, mihin kategoriaan kukin ehdotus kuuluu. 
Yksinkertaisuuden ja pragmaattisuuden vuoksi ratkaisu voisi olla seuraavanlainen: Euroopan 
parlamentin puhemies päättää, mihin kategoriaan jokin asiakokonaisuus kuuluu, siinä 
vaiheessa kun ehdotus lähetetään asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.

III.2.b. Vähemmistöoikeus

Sellaisia asiakokonaisuuksia varten, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista 
kategorioista, voitaisiin ottaa käyttöön vähemmistöoikeus, jonka mukaisesti vähintään 
kymmenesosa parlamentin jäsenistä (joiden olisi edustettava vähintään kahta eri poliittista 
ryhmää) voisi pyytää jättämään täysistunnon käsiteltäväksi päätöksen neuvottelujen 
aloittamisesta. Tämä merkitsisi sitä, että kaikki vastaavat valiokuntien päätökset olisi jätettävä 
täysistunnon käsiteltäväksi, käännettävä sekä jaettava kaikille parlamentin jäsenille.

III.2.c. Puheenjohtajakokous

Kolmas menettelytapa voisi olla se, että puheenjohtajakokouksella olisi oikeus päättää yhden 
tai useamman puheenjohtajakokouksen jäsenen pyynnöstä, jätetäänkö päätös neuvottelujen 
aloittamisesta täysistunnon käsiteltäväksi.

III.3. Menettely täysistunnossa

Silloin kun valiokunnan päätös, joka sisältää neuvotteluvaltuutuksen, on määrä hyväksyä 
täysistunnossa, yksinkertaistetun menettelyn käyttöönotto on perusteltua tehokkuuden vuoksi. 
Sen voitaisiin ajatella tapahtuvan samalla tavoin kuin työjärjestyksen tulkintojen 
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hyväksyminen1. Asian tiedoksi saatuaan puhemies ilmoittaisi päätöksestä parlamentin 
seuraavalla istuntojaksolla. Jos kymmenesosasta parlamentin jäseniä (jotka edustaisivat 
vähintään kahta poliittista ryhmää) muodostuva vähemmistö vastustaisi päätösluonnosta, 
valiokunnan päätöksestä toimitettaisiin äänestys.

Täysistunnossa toimitettavaan äänestykseen saattaisi liittyä sellainen riski, että jos valtuutusta 
(tai sen joitakin osia) kannattava enemmistö on suhteellisen pieni, neuvosto voisi käyttää tätä 
seikkaa neuvotteluissa hyväkseen parlamentin etujen vastaisesti. Mahdollinen ratkaisu 
parlamentin neuvotteluaseman vahvuuden turvaamiseen olisi, että päätöksen (tai siihen 
mahdollisesti tehtyjen tarkistusten) katsottaisiin tulleen hyväksytyksi vain, jos parlamentin 
jäsenten enemmistö kannattaa sitä.

Lisäksi on tarpeen pohtia sitä mahdollisuutta, että täysistunnossa tehtäisiin valtuutusta 
koskevaan päätökseen tarkistuksia tapauksissa, joissa jäsenet vastustavat valtuutusluonnosta 
sellaisena, kuin valiokunta on sitä ehdottanut. Tämä edellyttäisi sitä, että avattaisiin määräaika 
tarkistusten jättämiselle valtuutusluonnokseen. Äänestettäessä valtuutuksesta täysistunnossa 
sitä voitaisiin siis tarkistaa (tässäkin tapauksessa olisi järkevintä edellyttää parlamentin 
jäsenten enemmistöä edellä mainituista syistä). Muutettu valtuutus lähetettäisiin takaisin 
valiokuntaan, jota kehotettaisiin aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa. Toinen vaihtoehto 
on, ettei tarkistusten tekemistä valtuutukseen täysistunnossa sallita, vaan valtuutus katsotaan 
palautetuksi valiokuntakäsittelyyn, jos parlamentin jäsenten enemmistö ei sitä hyväksy. 
Silloin valiokunta voisi joko jättää käsiteltäväksi uuden päätöksen neuvottelujen 
aloittamisesta tai edetä suoraan ensimmäiseen käsittelyyn. Tähän ratkaisuun sisältyy tietty 
riski silloin, kun täysistunnon ja valiokunnan enemmistöt eroavat joissakin näkökohdissa. 
Pitkällinen prosessi, jossa neuvottelujen aloittamista koskevia päätöksiä lähetettäisiin 
edestakaisin, ei olisi millään muotoa toivottava. Vaihtoehto tälle olisi, että työjärjestyksessä 
sallittaisiin asiasta vastaavan valiokunnan jättää vain yhden kerran täysistunnon käsiteltäväksi 
muutettu valtuutusta koskeva päätös. Jos muutettua päätöstä ei hyväksyttäisi, tavallisen 
ensimmäisen käsittelyn noudattaminen tulisi pakolliseksi.

Lopuksi on syytä pitää mielessä, että täysistunnossa muutetun valtuutuksen perusteella 
neuvoteltu kompromissi voitaisiin estää, jos asiasta vastaavan valiokunnan enemmistö 
vastustaa sitä. Näin ollen valiokunnan uudelleenkuulemisen kuluessa toimitettavaa äänestystä 
voitaisiin myös käyttää ikään kuin valituskeinona täysistunnon neuvotteluvaltuutuksesta 
tekemää päätöstä vastaan. Tällaisten tapausten torjumiseksi voitaisiin ottaa käyttöön sääntö, 
jolla sallittaisiin vähintään kahden poliittisen ryhmän jättää yhdessä täysistunnon 
käsiteltäväksi konsolidoitu kompromissitarkistus siinä tapauksessa, että asiasta vastaava 
valiokunta hylkää päätöksen.

***

                                               
1 Ks. työjärjestyksen 211 artikla.
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LIITE

VALIOKUNTIEN PUHEENJOHTAJAKOKOUS

Suositus tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä 
käytävien neuvottelujen menettelysääntöjen soveltamisessa 

noudatettaviksi parhaiksi käytännöiksi1

Tapaukset, joissa päästään sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä, ovat lisääntyneet 
merkittävästi viime vaalikauden aikana. Tämän suuntauksen taustalla piilee useampia 
tekijöitä, kuten esimerkiksi asialistan vahvistaminen korkeimmalla tasolla poliittisesti 
arkaluonteisten asiakokonaisuuksien ollessa kyseessä. Sopimuksen aikaansaamiseen 
ensimmäisessä käsittelyssä ei pidä pyrkiä automaattisesti, vaan se on edelleen yksi vaihtoehto 
neuvottelustrategiassa, kuten lukuisat sellaiset tapaukset osoittavat, joissa valiokunnat ovat 
hyödyntäneet täysimääräisesti menettelyn eri vaiheita. Siihen asti, kunnes parlamentti on 
saanut päätökseen ensimmäisen käsittelynsä, se kuitenkin hallitsee aikataulua, ja näin ollen 
sen vaikutusvalta vaihtuviin puheenjohtajavaltioihin nähden on todellinen ja sitä olisi myös 
hyödynnettävä täysimääräisesti edellyttäen, että avoimuus, vastuuvelvollisuus ja 
omavastuullisuus varmistetaan. Jäljempänä esitetyt suositukset ja muut vaihtoehdot, jotka 
ovat tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä käytävien neuvottelujen 
menettelysääntöjen (työjärjestyksen liite XXI) mukaisia, voisivat edesauttaa näiden 
tavoitteiden saavuttamista.

1. Virallinen valtuutus 

Ennen kuin päätetään, pyritäänkö aikaansaamaan sopimus ensimmäisessä käsittelyssä, 
parlamentti vahvistaa virallisesti alustavan kantansa. Tämä tehdään yleensä 
valiokunnassa äänestämällä mietinnöstä (tai vaihtoehtoisesti äänestämällä ainoastaan 
tarkistuksista).

Muita vaihtoehtoja: tapauskohtaisesti voidaan todeta olevan järkevintä toimittaa äänestys 
täysistunnossa ennen neuvottelujen avaamista neuvoston kanssa. Tämä voidaan tehdä
- työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti tilanteessa, jossa parlamentti hyväksyy 

tarkistukset mutta lykkää äänestystä lainsäädäntöpäätöslauselmasta; parlamentti vahvistaa 
neuvotteluvaltuutuksen sopimukseen pääsemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä ja palauttaa 
asiakokonaisuuden asiasta vastaavaan valionkuntaan neuvottelujen avaamiseksi kyseiseltä 
pohjalta;

                                               
1 NB : This document has already been translated in 7 languages (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 
– PE 439.811rev4).
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- täyden äänestyksen (tarkistukset ja lainsäädäntöpäätöslauselma) perusteella; tällöin 
parlamentti antaa valtuutuksen sopimuksen neuvottelemisen mahdollistamiseksi toisen 
käsittelyn alkuvaiheessa neuvoston ensimmäisen käsittelyn aikana.

2. Selkeä päätös neuvottelujen avaamisesta 

Sen jälkeen, kun alustava kanta on vahvistettu (joko valiokunnassa tai täysistunnossa), 
esittelijälle ja neuvottelijaryhmälle voidaan antaa virallisesti tehtäväksi neuvottelujen 
avaaminen. 

Tämä päätös tehdään tapauskohtaisesti valtuutuksen hyväksymisen jälkeen 
puheenjohtajan pyynnöstä ja esittelijän esittämän, liitteessä XXI määriteltyjen periaatteiden 
mukaisesti poliittisesti perustellun ehdotuksen pohjalta. Jos asiasta ei synny konsensusta, 
toimitetaan äänestys. Tämä päätös ilmoitetaan esityslistassa ja merkitään pöytäkirjaan. Jos 
valiokunta päättää olla avaamatta neuvotteluja, esittelijällä ei ole valtuuksia neuvotella 
valiokunnan nimissä.

Neuvottelijaryhmään kuuluvat yleensä puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät.

Valiokuntien yhteistyömenettelyyn työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti osallistuvat 
valiokunnat ovat myös edustettuina (tavallisesti puheenjohtaja ja valmistelija).

3. Järjestelmällinen palaute

Puheenjohtaja varmistaa, että poliittisten ryhmien koordinaattoreille annetaan 
järjestelmällisesti tietoa kunkin kolmikantakokouksen jälkeen ja että koko valiokunnalle 
tiedotetaan säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä mahdollisesti suljetuin ovin pidettävissä 
kokouksissa.

Tämä pätee myös neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa sopimukseen pääsemiseksi toisen 
käsittelyn alkuvaiheessa järjestettäviin kokouksiin.

4. Valiokunnan hyväksynnän antaminen neuvotteluissa aikaansaadulle kompromissille

Parlamentin neuvottelijoiden neuvottelema kompromissi esitellään aina asiasta vastaavalle 
valiokunnalle, joka hyväksyy joukon kompromissitarkistuksia, jotka heijastavat
neuvoston kanssa aikaansaatua sopimusta, ja joka jättää ne käsiteltäväksi täysistunnossa. 
Puheenjohtajavaltiota kehotetaan tässä yhteydessä julkisesti vahvistamaan neuvoston 
hyväksyntä. Vaihtoehtoisesti hyväksyntä voidaan antaa konsensuksella (esittelijöiden ja 
varjoesittelijöiden allekirjoitukset ja koordinaattorien ja puheenjohtajan hyväksyntä).
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Muita vaihtoehtoja: 

- aikataulun ollessa poikkeuksellisen tiukka neuvoston kanssa neuvoteltu kompromissi 
voidaan esitellä valiokunta- tai täysistuntovaiheessa konsolidoidun tekstin muodossa (siten, 
että siitä käy selvästi ilmi, miten komission ehdotusta on muutettu);

- jos valtuutus on vahvistettu valiokunnassa äänestämällä ainoastaan tarkistuksista, 
valiokunnan mietintö heijastaa ainoastaan kompromissia, ja sen alustavaa kantaa ei käsitellä 
täysitunnossa, eli kyseisestä kannasta ei peräännytä täysistunnossa.

Valiokunnan hyväksynnän jälkeen poliittiset ryhmät voivat päättää noudattaa harkinta-aikaa, 
jos ne haluavat keskustella tarkemmin siitä, käsitelläänkö täysistunnossa
- joukko valiokunnan tarkistuksia, jotka heijastavat neuvoston kanssa aikaansaatua 

sopimusta, edellyttäen, että niistä äänestetään ensin yhtenä ryhmänä,
- valiokunnan tarkistukset, jotka heijastavat alustavaa kantaa,
- mahdolliset poliittisten ryhmien tarkistukset.

Jos asiasta vastaava valiokunta hylkää komission ehdotuksen, tämä kanta olisi ensin annettava 
täysistunnon käsiteltäväksi.

***


