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Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan Klaus-Heiner Lehnen 22. tammikuuta 2014 
päivätty kirje perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajalle Carlo 
Casinille

Käännös

Asia: Lausunto työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohdan muuttamisesta

Arvoisa puheenjohtaja

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja ehdotti 27. marraskuuta 
2013 päivätyssä kirjeessään1, että oikeudellisten asioiden valiokunta antaa lausunnon työjärjestyksen 
90 artiklan 5 kohdan muuttamisesta. Tiukan aikataulun vuoksi lausunto annetaan kirjeen muodossa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 21. tammikuuta ja hyväksyi 
seuraavan lausunnon yksimielisesti 22 puoltavalla äänellä2.

I. Työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohdan nykyisen tekstin muuttaminen

Ajatus työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohdan muuttamisesta perustuu kansainvälisen kaupan 
valiokunnan puheenjohtajan 13. helmikuuta 2013 päivättyyn kirjeeseen perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajalle3 kansainvälisen kaupan valiokunnan todettua, että 
työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohta on ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 218 artiklan 5 kohdan kanssa.

Työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohta kuuluu kansainvälisten sopimusten tekemistä koskeviin 
säännöksiin, ja se kuuluu seuraavasti:

5. Kun neuvottelut on päätetty, mutta sopimusta ei vielä ole allekirjoitettu, sopimusluonnos 
lähetetään parlamenttiin lausuntoa tai hyväksyntää varten. Hyväksyntämenettelyssä 
sovelletaan 81 artiklaa.

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 kohta kuuluu seuraavasti:

5. Neuvosto tekee neuvottelijan ehdotuksesta päätöksen, jolla annetaan lupa sopimuksen 
allekirjoittamiseen ja tarvittaessa sen väliaikaiseen soveltamiseen ennen sen voimaantuloa.

                                               
1 D(2013)59655.
2 Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Cecilia Wikström ja Tadeusz Zwiefka.
3 D(2013)5817.
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Kyseisessä kohdassa ei viitata Euroopan parlamentin osallistumiseen. Jäljempänä 6 kohdassa, joka 
koskee sopimuksen tekemistä koskevaa päätöstä, viitataan kuitenkin Euroopan parlamentin 
hyväksyntään tai kuulemiseen.

Koska työjärjestykseen sovelletaan perussopimusten määräyksiä1, oikeudellisten asioiden valiokunta 
ehdottaa, että työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohta saatetaan perussopimusten mukaiseksi muuttamalla 
sen keskeisen säännöksen sanamuotoa seuraavalla tavalla:

5. Kun neuvottelut on päätetty, sopimuksen tekemistä koskeva päätösesitys lähetetään 
parlamenttiin lausuntoa tai hyväksyntää varten. Hyväksyntämenettelyssä sovelletaan 
81 artiklaa.

II. Varmistetaan kansainvälisiä sopimuksia koskeva parlamentin tarkasteluoikeus väliaikaisen 
soveltamisen tai sekasopimusten tapauksessa

Kansainvälisten sopimusten yhteydessä parlamentin hyväksyntää (tai kuulemista) koskeva kysymys 
on kuitenkin monimutkaisempi. Kuten kansainvälisen kaupan valiokunta toteaa, vaikka pidetäänkin 
selvänä, että parlamentti antaa hyväksyntänsä (tai sitä kuullaan) sopimusta tehtäessä, toisin sanoen 
sopimuksen allekirjoitusvaiheen jälkeen, seuraavat kaksi tapausta voivat aiheuttaa demokraattiseen 
legitiimiyteen liittyviä ongelmia (nämä ongelmat voivat syntyä myös samanaikaisesti):

1. kun kansainvälinen sopimus allekirjoitetaan ja sitä päätetään soveltaa väliaikaisesti 
SEUT-sopimuksen 215 artiklan 5 kohdan mukaisesti, mutta parlamentilta ei pyydetä hyväksyntää 
(tai sitä ei kuulla) kohtuullisen ajan kuluessa

2. kun kansainvälinen sopimus on sekasopimus, eli sen allekirjoittavat sekä Euroopan unioni että 
jäsenvaltiot, koska sopimuksen kattamat alat kuuluvat sekä unionin yksinomaiseen ulkoiseen 
toimivaltaan että jäsenvaltioiden toimivaltaan, eikä parlamentilta pyydetä hyväksyntää (tai sitä ei 
kuulla) ennen kuin jäsenvaltioiden enemmistö tai kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet sisäisen 
ratifiointimenettelynsä päätökseen.

Ensimmäisessä tapauksessa demokraattiseen legitiimiyteen liittyvä ongelma johtuu siitä, että 
kansainvälistä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti pitkään ilman parlamentin hyväksyntää. Toisessa 
tapauksessa ongelmana on se, että Euroopan parlamentin kannalla on vähemmän vaikutusta, koska 
kansalliset toimielimet ovat saaneet esittää kantansa ensin. Tämä on erityisen ongelmallista siksi, 
että sekasopimukset koskevat yleensä pääosin asioita, joissa Euroopan unionilla on yksinomainen 
ulkoinen toimivalta, ja vain pieneltä osin asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

                                               
1 Yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Alfonso Luigi Marra v. Eduardo De Gregorio ja Antonio Clemente, tuomio 
21.10.2008, 39 kohta.
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a) Väliaikainen soveltaminen

Valiokunta kiinnittää tältä osin huomiota 23. toukokuuta 1969 tehdyn valtiosopimusoikeutta 
koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan 2 kohtaan1, jossa määrätään seuraavaa:

2. Jollei valtiosopimuksessa muuta määrätä tai neuvottelevat valtiot ole toisin sopineet, 
valtiosopimuksen tai sen osan väliaikainen soveltaminen valtion osalta lakkaa, jos tämä 
valtio ilmoittaa muille valtioille, joiden välillä valtiosopimusta väliaikaisesti sovelletaan, 
aikomuksestaan olla tulematta valtiosopimuksen osapuoleksi.

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 ja 6 kohdan nojalla neuvosto voi todella päättää soveltaa 
kansainvälistä sopimusta väliaikaisesti ennen kuin parlamentti antaa hyväksyntänsä. Luettaessa 
edellä mainittuja kohtia Wienin yleissopimuksen 25 artiklan 2 kohdan kanssa on kuitenkin selvää, 
ettei väliaikaista soveltamista voida jatkaa enää sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on 
vastustanut kansainvälistä sopimusta. Tätä sopimuksen vastustamista on nimittäin kansainvälisen 
oikeuden nojalla pidettävä Euroopan unionin aikomuksena olla tulematta valtiosopimuksen 
osapuoleksi2.

Sen vuoksi olisi viisasta suojella parlamentin roolia menettelyissä ja sisällyttää työjärjestyksen 
90 artiklaan määräys, jolla varmistetaan, että parlamentti antaa lausuntonsa kaikista kansainvälisistä 
sopimuksista, joita sovelletaan väliaikaisesti mutta joita ei ole lähetetty parlamenttiin 
hyväksyttäväksi (tai lausuntoa varten) tietyn määräajan kuluttua. Määräajan pituudesta voidaan 
käydä keskustelua, mutta valiokunnan mielestä sopiva aika voisi olla vuosi.

Ehdotetaan tämän toteuttamiseksi uuden kohdan lisäämistä työjärjestyksen 90 artiklaan seuraavasti:

Jos vuoden kuluttua siitä, kun neuvosto on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti päättänyt, että kansainvälinen sopimus allekirjoitetaan ja sitä sovelletaan 
väliaikaisesti, neuvosto ei ole SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
pyytänyt parlamentilta hyväksyntää tai kuullut parlamenttia, parlamentti voi oma-
aloitteisesti esittää kantansa mainittuun sopimukseen asiasta vastaavan valiokunnan 
laatimassa mietinnössä.

Tällä tavoin lopetettaisiin sellaisten sopimusten väliaikainen soveltaminen, joita parlamentti ei aio 
hyväksyä, ja rajoitettaisiin viipeitä parlamentin ottamisessa mukaan menettelyihin.

b) Sekasopimukset

Jotta säilytetään parlamentin oikeus esittää kantansa myös sekasopimuksiin, ja kun otetaan 
huomioon, että useimmissa tapauksissa sekasopimukset koskevat asioita, jotka kuuluvat pääasiassa 
Euroopan unionin toimivaltaan ja vain pieneltä osin jäsenvaltioiden toimivaltaan, myös tällaisia 
tapauksia varten olisi lisättävä vastaavanlainen säännös. Tällaisen määräyksen avulla voitaisiin 

                                               
1 Yhdistyneet kansakunnat, valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus, tehty 23. toukokuuta1969, 
Yhdistyneet kansakunnat, Sopimussarja, osa 1155, s. 331.
2 Näin tapahtui esimerkiksi ACTA-sopimuksen (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon 
yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välinen väärentämisen vastainen 
kauppasopimus) tapauksessa.
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varmistaa, ettei Euroopan parlamentti joudu ”jonon hännille” kansainvälisiä sekasopimuksia 
hyväksyttäessä.

Ehdotetaan tämän toteuttamiseksi uuden kohdan lisäämistä työjärjestyksen 90 artiklaan seuraavasti:

Jos vuoden kuluttua siitä, kun neuvosto on SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 kohdan 
nojalla päättänyt, että kansainvälinen sopimus, jonka osapuolina ovat myös jäsenvaltiot, 
allekirjoitetaan, eikä neuvosto ole SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
pyytänyt parlamentilta hyväksyntää tai kuullut parlamenttia, parlamentti voi oma-
aloitteisesti esittää kantansa mainittuun sopimukseen asiasta vastaavan valiokunnan 
laatimassa mietinnössä.

Tällä tavoin neuvostoa kannustettaisiin ottamaan parlamentti mukaan menettelyihin jo 
varhaisemmassa vaiheessa, mikä olisi asianmukaista useimpien sekasopimusten tapauksessa.

***

Toivon, että valiokuntanne pitää tätä lausuntoa ja erityisesti työjärjestyksen muuttamista koskevia 
ehdotuksia hyödyllisinä käsitellessään työjärjestyksen 90 artiklan 5 kohdan mahdollista muuttamista.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne


