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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12)
(OR. fr,es)

17196/09

POLGEN 232

SAATE
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Perussopimusten tarkistaminen

– Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena kopio Espanjan pysyvän edustajan, suurlähettiläs Carlos 

Bastarreche Sagüesin neuvoston pääsihteerille Pierre de Boissieulle toimittamasta kirjeestä, joka 

koskee ehdotusta perussopimusten muuttamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanon osalta.

________________________
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Suurlähettiläs

Espanjan pysyvä edustaja Euroopan unionissa Bryssel, 4. joulukuuta 2009

Pierre de Boissieu

Pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto

Rue de la Loi, 175

Bryssel

Arvoisa pääsihteeri

Espanjan hallitus on pyytänyt minua jättämään neuvostolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

48 artiklan mukaisesti ehdotuksen perussopimusten tarkistamiseksi, joka koskee Eurooppa-

neuvostossa sovittua Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevia siirtymätoimenpiteitä.

Ehdotus on tämän kirjeen liitteenä.

(Kohteliaisuuslause)

(allek. Carlos Bastarreche)

________________________
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4. joulukuuta 2009

EHDOTUS:

PÖYTÄKIRJA

SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN (N:o 36) MUUTTAMISESTA

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

KATSOVAT, että koska Lissabonin sopimus tuli voimaan 4 päivästä 7 päivään kesäkuuta 2009 

pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, on syytä määrätä vaalikauden 2009–2014 loppuun 

asti sovellettavista Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä 

Eurooppa-neuvoston 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 antaman julistuksen ja Eurooppa-neuvoston 

kokouksessa 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn päätöksen mukaisesti,

KATSOVAT, että niille jäsenvaltioille, joilla olisi ollut enemmän edustajia Euroopan 

parlamentissa, jos Lissabonin sopimus olisi ollut voimassa kesäkuussa 2009 pidettyjen vaalien 

ajankohtana, pitäisi sallia vastaava määrä lisäpaikkoja ja täyttää ne,

OTTAVAT HUOMIOON Eurooppa-neuvoston päätösehdotuksessa, jolle Euroopan parlamentti 

antoi poliittisen hyväksyntänsä 11 päivänä lokakuuta 2007, ja Lissabonin sopimuksen hyväksyneen 

hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa N:o 4 määrätyn paikkojen 

lukumäärän jäsenvaltiota kohti,

KATSOVAT, että on syytä perustaa tämän pöytäkirjan voimaantulopäivän ja vaalikauden 

2009–2014 päättymisen väliseksi ajaksi 18 lisäpaikkaa Eurooppa-neuvoston kokouksessa 18 ja 

19 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyssä päätöksessä tarkoitettuja jäsenvaltioita varten,
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KATSOVAT, että tämän vuoksi on syytä sallia Euroopan parlamentin kesäkuussa 2009 pidettyjen 

vaalien ajankohtana voimassa olleiden perussopimusten määräysten ja Euroopan unionista tehdyn, 

Lissabonin sopimuksella muutetun sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan 

mukaisen edustajien jäsenvaltiokohtaisen määrän ja edustajien enimmäismäärän tilapäinen 

ylittäminen,

KATSOVAT, että on syytä myös vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti 

asianomaiset jäsenvaltiot voivat täyttää tilapäisesti perustetut lisäpaikat,

KATSOVAT, että siirtymämääräykset on syytä antaa muuttamalla siirtymämääräyksistä annettua 

pöytäkirjaa (N:o 36), joka on liitetty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen,

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään siirtymämääräyksistä tehtyyn 

pöytäkirjaan (N:o 36),
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1 artikla

Korvataan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, 

siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 2 artikla seuraavasti:

"1. Ajaksi, joka vaalikaudesta 2009–2014 on jäljellä tämän artiklan voimaantulopäivästä 

lukien, ja poiketen EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan toisesta kohdasta ja 190 artiklan 

2 kohdasta sekä Euratomin perustamissopimuksen 107 artiklan toisesta kohdasta ja 

108 artiklan 2 kohdasta sellaisina kuin ne olivat voimassa Euroopan parlamentin kesäkuussa 

2009 pidettyjen vaalien ajankohtana, ja poiketen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätystä paikkojen lukumäärästä, lisätään 

nykyisiin 736 paikkaan seuraavat 18 paikkaa niin, että Euroopan parlamentin jäsenten 

kokonaismäärä on tilapäisesti 754 vaalikauden 2009–2014 loppuun asti:

Bulgaria 1 Alankomaat 1

Espanja 4 Itävalta 2

Ranska 2 Puola 1

Italia 1 Slovenia 1

Latvia 1 Ruotsi 2

Malta 1 Yhdistynyt kuningaskunta 1
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2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 3 kohdasta poiketen asianomaiset 

jäsenvaltiot nimeävät henkilöt 1 kohdassa tarkoitettujen lisäpaikkojen täyttämiseksi 

asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ja edellyttäen, että kyseiset henkilöt 

on valittu yleisillä välittömillä vaaleilla

a) joko asianomaisessa jäsenvaltiossa varta vasten järjestetyissä yleisissä välittömissä 

vaaleissa, Euroopan parlamentin vaaleihin sovellettavien säännösten mukaisesti;

b) tai käyttämällä 4 päivästä 7 päivään 2009 järjestettyjen Euroopan parlamentin 

vaalien tuloksia;

c) taikka niin, että asianomaisen jäsenvaltion parlamentti nimeää keskuudestaan 

tarvittavan määrän edustajia kunkin jäsenvaltion vahvistaman menettelyn mukaisesti.

3. Eurooppa-neuvosto tekee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan 

toisen alakohdan mukaisen päätöksen Euroopan parlamentin kokoonpanosta hyvissä ajoin 

ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja."

2 artikla

Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän pöytäkirjan valtiosääntönsä asettamien vaatimusten 

mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan.

Pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010 edellyttäen, että kaikki ratifioimiskirjat on 

talletettu tai muussa tapauksessa viimeisen ratifioimiskirjan tallettamista seuraavan kuukauden 

ensimmäisenä päivänä.



17196/09 7
LIITE FI

3 artikla

Tämä pöytäkirja, joka on laadittu yhtenä kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, 

italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, 

slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jonka jokainen teksti on 

yhtä todistusvoimainen, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa 

oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän 

pöytäkirjan.

Tehty … ssa/ssä … päivänä … kuuta vuonna …

________________________


