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Tässä työasiakirjassa käsitellään tapoja, joilla parlamentti antaa hyväksyntänsä menettelyissä, 
joissa sitä perussopimusten mukaisesti vaaditaan (hyväksyntämenettely).

1) Hyväksyntämenettely otettiin alun perin käyttöön Euroopan yhtenäisasiakirjassa (1986). 
Menettelyä, jossa nykyisen hyväksynnän sijaan annettiin puoltava lausunto, sovellettiin 
kahdella alalla: assosiointisopimukset ja Euroopan unioniin liittymistä koskevat sopimukset. 
Menettelyn soveltamisalaa laajennettiin joka kerta, kun perussopimuksia tämän jälkeen 
muutettiin. Nykyään kyse on Lissabonin sopimuksen mukaisesta 'erityisestä 
lainsäätämisjärjestyksestä' Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 289 artiklan 
2 kohdan merkityksessä.

Tapaukset, joihin hyväksyntämenettelyä sovelletaan, on määritelty kattavasti 
perussopimuksissa. Näitä ovat pääsääntöisesti seuraavat:

– sopimukset, joissa luodaan erityiset institutionaaliset rakenteet, sopimukset, joilla on 
huomattavia vaikutuksia unionin talousarvioon, sopimukset aloilla, joilla sovelletaan joko 
tavallista lainsäätämisjärjestystä tai erityistä lainsäätämisjärjestystä, kun edellytetään 
Euroopan parlamentin hyväksyntää;1

– liittymissopimukset;2
– joustolausekkeen soveltaminen;3

– tiiviimmän keskinäinen yhteistyön aloittaminen;4

– sopimus unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn 
eurooppalaiseen yleissopimukseen;5

– monivuotisen rahoituskehyksen vahvistaminen;6

– parlamentin jäsenten valinta yhdenmukaista menettelyä noudattaen;7

– parlamentin kokoonpano;8

– unionin kansalaisten oikeuksien parantaminen;9

– neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätökset, jotka koskevat unionin arvojen vakavaa ja 
jatkuvaa loukkaamista;10

– unionin omienvarojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet.11

2) Näihin tapauksiin sovelletaan työjärjestyksen yleissääntöä (81 artiklaa) ja muutamia muita 
erityisartikloja, joissa vahvistetaan tapauskohtaisia säännöksiä, kuten 'lex specialis', mutta 
joissa muilta osin viitataan 81 artiklan yleissääntöön. Näitä erityisartikloja ovat: 90 artikla, 
Kansanväliset sopimukset; 74 c artikla, Liittymissopimukset; 74 g artikla, Jäsenvaltioiden 
tiiviimpi yhteistyö; 74 f artikla, Parlamentin kokoonpano; ja 74 e artikla, Toimenpiteet 
jäsenvaltion rikkoessa perustavanlaatuisia periaatteita. 

                                               
1 SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan a alakohta
2 SEU:n 49 artikla.
3 SEUT:n 352 artikla4 SEUT:n 329 artiklan 1 kohta
5 SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan a alakohta
6 SEUT:n 312 artiklan 2 kohta
7 SEUT:n 223 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.
8 SEU:n 14 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.
9 SEUT:n 25 artiklan toinen kohta
10 SEU:n 7 artiklan 1 ja 2 kohta
11 SEUT:n 311 artiklan 4 kohta
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81 artikla, joka tämän tekstin näkökulmasta on kaikkein keskeisin, kuuluu seuraavasti: 

"81 artiklan 1 ja 3 kohta

1. Jos parlamenttia pyydetään antamaan hyväksyntä ehdotetulle säädökselle, se tekee 
päätöksen asiasta vastaavan valiokunnan suosituksen pohjalta, jossa ehdotetaan joko 
säädöksen hyväksymistä tai hylkäämistä.

Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä säädöksestä, joka Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan edellyttää 
parlamentin hyväksyntää, yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia ei voida jättää 
käsiteltäväksi. Hyväksynnän antamiseen vaaditaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen siinä artiklassa määrätty enemmistö, 
joka on ehdotetun säädöksen oikeusperusta.

3. Kun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädösehdotus tai suunniteltu kansainvälinen 
sopimus edellyttää parlamentin hyväksyntää, asiasta vastaava valiokunta voi menettelyn 
saattamiseksi myönteiseen tulokseen esittää parlamentille väliaikaisen mietinnön 
ehdotuksesta ja siihen sisältyvän päätöslauselmaesityksen, jossa tehdään suosituksia 
ehdotetun säädöksen muuttamisesta tai täytäntöönpanosta."

Valiokunnan suosituksen muotoa ei täsmennetä 81 artiklassa. Yleensä se kuitenkin annetaan 
lainsäädäntöpäätöslauselman muodossa, minkä johdosta parlamentti joko hyväksyy tai hylkää 
ehdotuksen. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, Euroopan parlamentti tekee ratkaisunsa 
annettujen äänten enemmistöllä.1 Joissakin tapauksissa, kuten uusien jäsenvaltioiden 
liittymisessä ja vaalimenettelyssä, tarvitaan parlamentin jäsenten enemmistöä.2

3) Puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja Klaus-Heiner Lehne totesi 9. joulukuuta 2011 
päivätyssä kirjeessään, että parlamentin valiokunnissa vahvistetut hyväksyntämenettelyä 
koskevat käytänteet eroavat toisistaan huomattavasti3. Lehne pyysi perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioista vastaavaa valiokuntaa (AFCO) tarkastelemaan uudestaan 
työjärjestyksen asiaa koskevia artikloja, jotta hyväksyntämenettelyjä voitaisiin selkeyttää sekä 
lisätä niiden avoimuutta ja mahdollisesti myös vaikuttavuutta. Kirjeeseen sisältyi myös neljä 
kysymystä, joihin pyydettiin AFCO-valiokunnan kannanottoa. Keskustelujen käymiseksi 
valiokunnissa kysymykset voidaan tiivistää kolmeen seuraavaan keskeiseen kysymykseen:

– Olisiko vastaavan valiokunnan täysistunnolle antamien suositusluonnosten ja suositusten 
johdanto-osan kappaleet jätettävä käsiteltäväksi?

– Olisiko suositusluonnokseen tehdyt tarkistukset jätettävä käsiteltäväksi valiokunnassa ja 
suositukseen tehdyt täysistunnossa ja jos olisi, niin miltä osin?

                                               
1 SEUT:n 231 artikla
2 81 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.
3 Ks. kirje, joka teknisistä syistä johtuen jaetaan erikseen, sekä lainsäädäntötyön koordinoinnista vastaavan 
yksikön (ulkoasioiden pääosasto) syyskuussa 2011 tekemä selvitys, joka jaettiin jäsenille 29. toukokuuta 2012.
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– Jos päätöksen sisältävästä suosituksen kohdasta (niin sanotusta varsinaisesta 
suositustekstistä) käydään hylkäävään tulokseen päätyvä äänestys, onko tulkittava niin, että 
äänestyksessä on hyväksytty vastakkainen kanta?

Johdanto-osan kappaleet

Asiasta vastaavan valiokunnan täysistunnolle jättämien suositusten osana olevia johdanto-
osan kappaleita ei ole tähän mennessä otettu käsiteltäväksi paitsi, jos niissä on viitattu 
tosiseikkoihin tai teksteihin, minkä johdosta ne ovat olleet rinnastettavissa johdanto-osan 
viitteisiin.1

Tämän käytänteen taustalla on ollut ajatus siitä, että parlamentin (kyllä tai ei) päätöksistä 
tulisi epäselvempiä ja niiden painoarvo vähenisi, jos niihin liitettäisiin johdanto-osan 
kappaleita. Toinen perustelu tälle näkemykselle on se, että komission ehdotusta koskevaan 
lainsäädäntömietintöön sisältyvään lainsäädäntöpäätöslauselmaan ei saa myöskään liittää 
johdanto-osan kappaleita (55 artiklan 2 kohta). Ehdotettua säädöstä tai sopimusta koskevat 
poliittiset lausunnot ja kehotukset voitaisiin ennen niiden hyväksymistä esittää 
välimietinnössä 81 artiklan 3 kohdan sekä 90 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Vastakkaisen näkemyksen mukaan on poliittisesti tärkeää, jollei peräti välttämätöntä, ja siksi 
toivottavaa, että parlamentti perustelee päätöksensä. Tiettyjen näkemysten mukaan johdanto-
osan kappaleet voisivat olla keino, jonka avulla poliittiset ryhmät voisivat saavuttaa 
kompromisseja, joiden myötävaikutuksella parlamentin olisi mahdollista tehdä selkeämpi 
päätös kyseessä olevan ehdotuksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi.

Tarkistukset

Johdanto-osan kappaleita ei käsitellä täysistunnossa. Näin ollen tarkistusten käsittelyäkään ei 
ole ollut syytä ottaa esiin. Tämä pohdinta liittyy 81 artiklan seuraavaan sanamuotoon: 
"Parlamentti ilmaisee kantansa kyseisestä säädöksestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan – – – yhdessä äänestyksessä; 
tarkistuksia ei voida jättää käsiteltäväksi"2. Tämä säädös koskee epäilemättä ehdotuksen 
tekstiä. Kansainvälisiä sopimuksia koskevassa erityissäännöksessä esitetään seuraava 
selvennys: 

" 90 artiklan 7 kohta

7. Parlamentti antaa Euroopan unionin tekemän kansainvälisen sopimuksen tai 
rahoituspöytäkirjan tekemistä, jatkamista tai muuttamista koskevan lausuntonsa tai 
hyväksyntänsä yhdessä äänestyksessä annettujen äänten enemmistöllä. Sopimuksen tai 
pöytäkirjan tekstiä koskevia tarkistuksia ei voida jättää käsiteltäväksi."

Ehdotuksen tekstin käsittelemättä jättämisen tavoitteena on varmistaa, että parlamentin päätös 
on yksiselitteinen ja ehdoton, kun otetaan huomioon parlamentin päätösten mahdollisesti 
                                               
1 On aiheellista mainita, että nykyisessä parlamentin käyttämässä asiaa koskevassa tekstimuodossa ei ole 
lainkaan johdanto-osan kappaleita. 
2 81 artiklan 1 kohdan toinen alakohta. 
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kauaskantoisetkin seuraukset. Kansainvälisissä sopimuksissa toisena syynä on se, että 
loppuun neuvoteltuja sopimuksia ei voida millään keinoin muuttaa yksipuolisesti. Sama 
logiikka ei kuitenkaan päde suositusluonnoksien sisältämiin osioihin, kuten viitteisiin, 
johdanto-osan kappaleisiin tai varsinaiseen suositustekstiin. Viimeksi mainitun osatekijän 
suhteen olisi tärkeää voida esittää tarkistuksia, jotta ei jäisi epäselväksi, mikä parlamentin 
tarkka kanta on (katso seuraava äänestämistä koskeva kappale).

Äänestäminen

Suositusluonnoksen tai suosituksen osioihin tehtävät tarkistukset, varsinaista suositustekstiä 
lukuun ottamatta, eivät – sikäli kuin ne ovat sallittuja – aiheuta ongelmia. Niistä voidaan 
äänestää yleisten säännösten mukaisesti (156–162 artiklat). Jos valiokunnassa käsiteltävässä 
suositusluonnoksessa esitetty päätös tai täysistunnossa käsiteltävä suositus ei saa taakseen 
riittävää enemmistöä, eikä päätöksen vastaista tarkistusta ole jätetty käsiteltäväksi tai se ei saa 
riittävää enemmistökannatusta, herää kysymys, miten tätä tulosta olisi tulkittava. Olisiko sitä 
pidettävä suositusluonnoksen tai suosituksen hylkäämispäätöksenä siinä mielessä, että 
valiokunta tai täysistunto ei mahdollisesti ole tehnyt asiasta päätöstä, vai pikemminkin 
ehdotuksen vastaisena päätöksenä? Jälkimmäinen vaihtoehto merkitsisi sitä, että jos on 
ehdotettu kyseisen ehdotuksen hyväksymistä, eikä ehdotus saa enemmistöä taakseen, ehdotus 
katsotaan hylätyksi, ja päinvastoin, jos hylkäämisehdotus ei saa enemmistöä taakseen, ehdotus 
katsotaan hyväksytyksi1.

Tämä oli yleisenä käytäntönä täysistunnossa ja sen perusteluna oli viittaus 90 artiklan 9 kohta. 
"Jos parlamentti ei anna hyväksyntää kansainväliselle sopimukselle, puhemies ilmoittaa 
neuvostolle, että kyseistä sopimusta ei voida tehdä." Parlamentin käytäntönä on ollut 
4. heinäkuuta 2012 toteutetun ACTA-sopimusta koskevan äänestyksen jälkeen äänestää 
hyväksymisestä valiokunnan suosituksesta riippumatta. Mikäli hyväksyntä ei saa enemmistöä 
taakseen, ehdotus katsotaan hylätyksi.

Kaksi seikkaa on otettava huomioon tähän kysymykseen vastattaessa. Ensiksikin on otettava 
huomioon parlamentin antaman hyväksynnän merkitys lainsäädäntöprosessissa. Tämän 
perusteella voitaneen todetta, että hyväksyntä on annettava myönteisellä kannanotolla eikä 
sitä voida perustaa tulkintaan, joka johtuu parlamentin vastakkaisesta kannanotosta. Toiseksi 
syyt, joiden vuoksi parlamentin jäsenet äänestävät ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan, 
saattavat olla moninaisia, ja voi myös olla, että olosuhteisiin nähden he katsovat, ettei päätöstä 
vielä tulisi tehdä.

Jälkimmäisen ajattelutavan mukaan, työjärjestyksen avulla on kyettävä pääsemään asioissa 
eteenpäin. Valiokuntatasolla voitaisiin säätää, että tällaisissa tapauksissa vaihtoehdosta, joka 
on päinvastainen esittelijän ehdottaman päätöksen kanssa, äänestettäisiin (jollei asiasta ole 
esitetty tarkistusta). Jollei tämäkään vaihtoehto saisi enemmistöä taakseen (enemmän tai 
vähemmän teoreettinen mahdollisuus), asia voitaisiin siirtää suoraan täysistuntoon 
äänestettäväksi ilman suositusta. Täysistunnossa ratkaisuna voisi olla asian siirtäminen 
takaisin asiasta vastaavalle valiokunnalle ilman nimenomaista pyyntöä.

                                               
1 Katso esimerkiksi Euroopan tason poliittisia puolueita koskeva 210 artiklan 3 kohta sekä vapauksia koskeva 
7 artiklan 8 kohdan viides alakohta.
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Riippumatta siitä, miten edellä esitettyihin kysymyksiin olisi vastattava, näyttää siltä, että 
asiaa koskevia artikloja on muutettava, jotta voidaan varmistaa selkeys ja yhdenmukaistaa eri 
valiokuntien moninaisia käytänteitä.


