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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin suhteista kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin
(2012/2034(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 ja 16 artiklan sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 235 artiklan,

– ottaa huomioon 25.–26. maaliskuuta 2010, 17. kesäkuuta 2010, 16. syyskuuta 2010, 28.–
29. lokakuuta 2010, 16.–17. joulukuuta 2010, 4. helmikuuta 2011, 24.–25. maaliskuuta 
2011, 23.–24. kesäkuuta 2011, 23. lokakuuta 2011, 9. joulukuuta 2011, 1.–2. maaliskuuta 
2012, 28.–29. kesäkuuta 2012, 18.–19. lokakuuta 2012, 13.–14. joulukuuta 2012, 7.–
8. helmikuuta 2013, 14.–15. maaliskuuta 2013 ja 27.–28. kesäkuuta 2013 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmät, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten julkilausumat, jotka 
annettiin 26. lokakuuta 2011 ja 30. tammikuuta 2012 pidetyissä Eurooppa-neuvoston 
jäsenten epävirallisissa kokouksissa,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksen 
vaikutuksesta Euroopan unionin institutionaalisen tasapainon kehittymiseen1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2013),

A. katsoo, että Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa-neuvosto sai Euroopan unionin 
toimielimen aseman ilman, että sen rooli muuttui, sillä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan ”Eurooppa-neuvosto antaa unionille sen 
kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrittelee sen yleiset poliittiset suuntaviivat ja 
painopisteet. Se ei toimi lainsäätäjänä”;

B. toteaa, että parlamentti on täysin tietoinen Eurooppa-neuvoston itsenäisyydestä ja 
merkittävästä roolista, joka on myönnetty sille sopimusten nojalla, eikä pyri missään 
nimessä kyseenalaistamaan sitä;

C. huomauttaa kuitenkin, että kriisin aiheuttamien paineiden takia Eurooppa-neuvosto on 
kasvattanut rooliaan huomattavasti ja järjestänyt lukuisia ylimääräisiä kokouksia sekä 
tuonut kokouksissaan esille kysymyksiä, joita yleensä käsitellään Euroopan unionin 
neuvostossa; katsoo, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on toiminut aloitteentekijänä 
useimmiten yhdessä muissa toimielimissä työskentelevien vertaistensa kanssa ja on näin 
ollen käytännössä toiminut jäsenvaltioiden nimissä pääneuvottelijana asioista, jotka 
Lissabonin sopimuksen nojalla kuuluvat juridisesti tulkittuna yhteispäätösmenettelyn 
alaan;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2009)0387.
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D. katsoo, että puheenjohtaja Herman Van Rompuy on yhteisymmärryksessä parlamentin 
viranomaisten kanssa ja etenkin kirjeenvaihdon avulla pyrkinyt ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon tiedottamisen ja avoimuuden vaatimukset: hän on tavannut 
henkilökohtaisesti valiokuntien puheenjohtajia, esittelijöitä ja parlamentin neuvonantajia 
keskustellakseen useista tärkeistä kysymyksistä, hän on vastannut kirjallisiin kysymyksiin, 
tehnyt säännöllisesti selonteon Eurooppa-neuvoston kokouksista ja ollut tiiviisti yhteydessä 
ryhmien puheenjohtajiin;

E. katsoo, että tästä käytännöstä on tehtävä virallista, jotta sitä jatketaan tulevaisuudessa; 
toteaa, että käytännössä on myös parannettavaa ottaen huomioon, että eurooppapatenttia 
koskevassa asiassa Eurooppa-neuvosto kyseenalaisti parlamentin ja neuvoston välisen 
lainsäädännöllisen sopimuksen, talouden hallinnan osalta Eurooppa-neuvosto katsoi 
aiheelliseksi neuvotella uudestaan samanlaisista säännöksistä, jotka olivat jo tulleet 
voimaan aiemmalla asetuksella, pankkivalvonnasta vastaavaa eurooppalaista viranomaista 
koskevassa kysymyksessä puolestaan Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuoden välein kaksi 
keskenään ristiriitaista kantaa, mikä olisi voitu välttää ottamalla paremmin huomioon 
parlamentin kanta; huomauttaa, että vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä on ilmennyt todellinen lainsäädännöllinen pattitilanne: 
neuvostossa ei päästy oikeudellisena vaatimuksena olevaan yksimielisyyteen ennen kuin 
päätettiin etukäteen tietyistä tärkeistä poliittisista valinnoista, jotka liittyvät rahoitettavia 
politiikkoja koskeviin lainsäädännöllisiin asetuksiin, mikä vähensi näillä aloilla 
parlamentin roolia sekundäärilainsäädännön tarkistamisessa;

F. katsoo, että kaikissa näissä tärkeimpinä pidetyissä kysymyksissä parlamentin ja neuvoston 
välisen vakiintuneen vuoropuhelun puute on estänyt parlamenttia toimimaan 
täysimääräisesti lainsäädäntövallan käyttäjän roolissa, joka on myönnetty sille 
perussopimuksissa; toteaa, että parlamentin edustajien virallisilla keskustelukumppaneilla 
ei yleensä ole ollut valtaa todella sitouttaa hallituksia; katsoo, että neuvoston puheenjohtaja 
ja yleisten asioiden neuvosto1, joiden tehtävä on periaatteessa valmistella 
Eurooppa-neuvoston kokoukset, ei todistettavasti ole ollut kuin marginaalisessa, jopa 
edustuksellisessa roolissa; katsoo, että vaikka Euroopan parlamentin puhemiehen 
alkupuheenvuoroa kohtaan on osoitettu Eurooppa-neuvoston kokousten alussa enemmän 
mielenkiintoa, sen poliittinen merkitys jää vähäiseksi;

G. toteaa, että parlamentti puolestaan ei aina ole järjestäytynyt selventääkseen kantaansa 
ennen Eurooppa-neuvoston kokouksia, vaikka kokousten esityslista on julkistettu hyvissä 
ajoin;

1. on sitä mieltä, että näiden neljän vuoden kokemuksen perusteella on tarpeen vakiinnuttaa 
säännöt Eurooppa-neuvoston ja parlamentin väliselle työskentelylle, johon voi kuulua 
yhteisiä julkilausumia ja kirjeenvaihtoa;

2. katsoo, että poikkeuksellisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta jokaista Eurooppa-
neuvoston kokousta ennen on keskusteltava parlamentissa, jonne Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtaja tulee esittelemään esityslistan kohdat; katsoo, että parlamentin on 
järjestettävä työnsä niin, että sen mielipide käsiteltäviin asioihin tehdään selväksi riittävän 
ajoissa;

                                               
1 Kts. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artikla.
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3. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston päätelmät toimivat neuvoston ministerien 
neuvotteluohjeina ja että päätelmät eivät missään tapauksessa ole reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa; pyytää, että Eurooppa-neuvoston päätelmiin 
lisätään ilmaus, jossa muistutetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 artiklan 
säännöksistä;

4. vaatii, että sen jälkeen kun parlamentin ja neuvoston edustajien välille on 
lainsäädäntömenettelyn yhteydessä syntynyt sopimus, Eurooppa-neuvosto pidättäytyy 
tuomasta sen sisältöä esille aikaisemmin ellei neuvoston puheenjohtaja ole täsmentänyt, 
että sopimuksessa päästiin alustavaan yhteisymmärrykseen;

5. ehdottaa, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa pyydetään kerran vuodessa osallistumaan unionin 
tilaa koskevaan keskusteluun komission puheenjohtajan rinnalla;

6. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ei komission puheenjohtajasta poiketen
ole vastuussa parlamentille, mikä on otettava huomioon niiden neuvottelujen 
järjestämisessä, joihin hän osallistuu, ja samalla annettava muidenkin jäsenten kuin 
ryhmien puheenjohtajien käydä vuoropuhelua Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa; 
katsoo, että kirjallisiin kysymyksiin liittyvä menettely ei sitä vastoin ole asianmukainen;

7. vaatii, että aina kun Eurooppa-neuvosto on laatimassa toimintasuunnitelmaa tai 
menettelyä, johon saattaa liittyä lainsäädännöllinen ulottuvuus, päätetään yhdessä 
parlamentin kanssa sen riittävän aikaisesta mukanaolosta kuhunkin tapaukseen sopivalla 
tavalla; toteaa, että Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto hyväksyisivät näin ollen 
työjärjestyksensä täsmentääkseen omien edustajiensa valinnan ja tavan, jolla nämä saavat
neuvotteluvaltuudet ja jolla nämä raportoivat neuvotteluista;

8. katsoo, että monivuotisesta rahoituskehyksestä käydyistä neuvotteluista saadut kokemukset 
osoittivat, mitä käytännön hyötyjä on kolmenvälisillä tapaamisilla, joita Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 324 artiklan mukaisesti järjestetään vain 
talousarviomenettelyjen yhteydessä; katsoo, että tämä käytännön menettely olisi hyvä 
laajentaa koskemaan kaikkia aloja siten, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 
osallistuisi keskusteluihin tarvittaessa;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehille ja 
parlamenteille.


