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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta Euroopan parlamentin osalta
(2013/2130(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja 
Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen tarkistamisesta1,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuoden 2014 Euroopan 
parlamentin vaaleista2 ja 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuoden 2014 
Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyjen tehostamisesta3,

– ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 119 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja kansalaisvapauksien, oikeudellisten asioiden 
valiokunnan ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. katsoo, että Lissabonin sopimuksen mukaiseen Euroopan unionin demokraattisen 
legitimiteetin syventämiseen liittyvät mahdollisuudet olisi hyödynnettävä tehokkaasti 
Euroopan komission puheenjohtajan valintaan ja Euroopan komission valintaan 
johtavassa menettelyssä, jossa Euroopan parlamentin vaaleihin tuodaan uusi poliittinen 
ulottuvuus Euroopan tason poliittisten puolueiden nimittäessä ehdokkaat komission 
puheenjohtajan tehtävään ja jossa kansalaisten yhteyttä unioniin lähennetään antamalla 
heille mahdollisuus antaa äänensä myös valitsemalleen henkilölle; 

B. katsoo, että komission uuden puheenjohtajan olisi hyödynnettävä täysimääräisesti hänelle 
Lissabonin sopimuksella annettuja oikeuksia ja pyrittävä kaikin asianmukaisin toimin 
varmistamaan uuden komission koosta riippumaton tehokas toiminta, vaikka komission 
kokoa ei Eurooppa-neuvoston tekemien päätösten vuoksi pienennetä Lissabonin 
sopimuksessa määrätyllä tavalla;

C. katsoo, että komission vastuuta parlamentille olisi vahvistettava unionin vuotuisen ja 
monivuotisen suunnittelun avulla sekä luomalla vastaavuus komission puheenjohtajan 
valinnan ja epäluottamuslause-esityksen edellyttämän enemmistön välille;

D. katsoo, että parlamentin asemaa asialistan laatijana on vahvistettava lainsäädäntöasioissa 
ja Lissabonin sopimuksen mukaista lainsäädäntöasioihin liittyvää parlamentin ja 
neuvoston tasavertaisuuden periaatetta on noudatettava kaikilta osin;

                                               
1 EUVL C 70, 8.3.2012, s. 98.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0462.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0323.
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E. katsoo, että nykyisiä toimielinten välisiä sopimuksia olisi tarkistettava ja parannettava 
uuden komission valinnan yhteydessä;

Komission legitimiteetti ja poliittinen vastuu 
(Komission valinta ja erottaminen)

1. korostaa, että komission demokraattista legitimiteettiä, riippumattomuutta ja poliittista 
roolia on vahvistettava kytkemällä äänestäjien tekemä valinta entistä suoremmin 
komission puheenjohtajan valintamenettelyyn;

2. kehottaa seuraavaa valmistelukuntaa vahvistamaan komission demokraattista 
legitimiteettiä tarkastelemalla uudelleen komission puheenjohtajan valintamenettelyä sekä 
mahdollisuuksia valita komission puheenjohtaja välittömillä vaaleilla;

3. korostaa, että kaikkien Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi nimettävä 
ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin 
vaaleja;

4. odottaa, että komission puheenjohtajaehdokkaat levittävät ja edistävät oman Euroopan 
tason poliittisen puolueensa poliittista ohjelmaa kaikissa jäsenvaltioissa, minkä ansiosta 
heillä on merkittävä rooli Euroopan parlamentin vaalien vaalikampanjassa;

5. kehottaa toistamiseen Eurooppa-neuvostoa selvittämään hyvissä ajoin ennen vaaleja, 
miten se aikoo ottaa huomioon Euroopan kansalaisten tekemän valinnan komission 
puheenjohtajan nimittämisessä Lissabonin sopimuksen liitteenä olevan julistuksen 11 
mukaisten parlamentin ja Eurooppa-neuvoston järjestämien kuulemisten yhteydessä;

6. vaatii, että osa uuden komission jäsenistä valitaan vastavalittujen Euroopan parlamentin 
jäsenten keskuudesta; kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ottamaan asianmukaisesti 
huomioon kansalaisten antamat äänet, kun ne ehdottavat Euroopan komission jäseniksi 
nimitettäviä henkilöitä;

7. katsoo, että komission uuden puheenjohtajan olisi toimittava aiempaa itsenäisemmin 
muiden komission jäsenten valinnan yhteydessä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioiden 
hallituksia laatimaan vähintään kolmen Euroopan komission jäsenen virkaan ehdotettavan 
henkilön luettelon, josta komission uusi puheenjohtaja voi valita yhden ehdokkaan; 
kehottaa komission uutta puheenjohtajaa vaatimaan jäsenvaltioiden hallituksilta sellaista 
komission puheenjohtajaehdokkaiden luetteloa, jonka perusteella hän voi varmistaa 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen Euroopan komissiossa;

8. katsoo Eurooppa-neuvoston kokouksessa 11. ja 12. joulukuuta 2013 saavutetun poliittisen 
yhteisymmärryksen ja Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 tekemän Euroopan 
komission jäsenten lukumäärää koskevan päätöksen perusteella, että komission toiminnan 
tehostamiseksi olisi toteutettava lisätoimenpiteitä rajoittamatta kuitenkaan oikeutta 
nimittää yksi komission jäsen kustakin jäsenvaltiosta;

9. katsoo, että ratkaisuna voisi voimassa olevien perussopimusten mukaisesti olla tietystä 
tehtäväalueesta vastaavien komission jäsenten vuorottelu salkuttomien komission jäsenten 
kanssa, millä varmistettaisiin vastuualueiden lukumäärän ja sisällön suhteellinen vakaus ja 
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taattaisiin samalla kaikkien jäsenvaltioiden erityispiirteiden ja etujen tasavertainen 
huomioon ottaminen komission päätöksenteossa; katsoo, että salkuttomien komission 
jäsenten olisi tässä yhteydessä osallistuttava täysipainoisesti päätöksentekoon ja he 
voisivat hoitaa komission edustustehtäviä Euroopan tasolla;

10. korostaa, että kuten Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita 
koskevan puitesopimuksen 2 kohdassa mainitaan, Eurooppa-neuvoston nimeämää 
komission puheenjohtajaehdokasta olisi pyydettävä toimittamaan Euroopan parlamentille 
toimikauttaan koskevat poliittiset suuntaviivat, joiden perusteella voidaan käydä kattavaa 
keskustelua ennen parlamentin suorittamaa komission puheenjohtajaehdokkaan valintaa;

11. kehottaa komission tulevaa puheenjohtajaa ottamaan asianmukaisesti huomioon Euroopan 
unionin lainsäädäntöä koskevat ehdotukset ja suositukset, jotka Euroopan parlamentti on 
tehnyt jäsentensä suuren enemmistön tuella valiokunta-aloitteisten mietintöjen tai 
päätöslauselmien perusteella ja joiden johdosta entinen komissio on tyydyttävällä tavalla 
toteuttanut jatkotoimia toimikautensa loppuun saakka;

12. katsoo, että komissiota koskevaa epäluottamuslausetta varten SEUT-sopimuksen 
234 artiklan mukaisesti nykyään tarvittavaa enemmistöä olisi perussopimusten tulevan 
tarkistamisen yhteydessä yksinkertaistettava siten, että epäluottamuslauseeseen riittäisi 
Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö;

Lainsäädäntöaloitteet ja -toiminta  
(Parlamentin toimivalta ja parlamentaarinen valvonta)

13. katsoo, että vaikka yleisarvio parlamentin ja komission välisistä suhteista on myönteinen, 
monet ongelmat ja puutteet vaativat edelleen huomiota ja toimenpiteisiin ryhtymistä;

14. korostaa, ettei tehostamispyrkimyksillä heikennetä lainsäädännön laatua eikä luovuta 
parlamentin omista tavoitteista;

15. korostaa, että avoimuus asettaa jatkuvia haasteita kaikille toimielimille myös 
ensimmäisessä käsittelyssä neuvoteltavien sopimusten osalta; toteaa, että parlamentti on 
pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin hyväksymällä työjärjestykseensä uuden 70 ja 
70 a artiklan;

16. on huolestunut ongelmista, joita esiintyy edelleen tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
soveltamisessa etenkin yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja yhteisen kalastuspolitiikan 
(YKP) yhteydessä sekä entiseen kolmanteen pilariin sisältyneiden säädösten 
mukauttamisessa Lissabonin sopimuksen normihierarkiaan; on huolissaan myös 
avoimuuden puutteesta lainsäädäntövallan käyttäjien valmistelutyöhön liittyvässä 
komission toiminnassa; korostaa tältä osin, että on tärkeää mukauttaa neuvoston 
työmenetelmiä, jotta parlamentin edustajat voisivat osallistua joihinkin neuvoston 
kokouksiin toimielinten vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti perustelluissa 
tapauksissa;

17. pyytää komissiota hyödyntämään paremmin lainsäädännön valmisteluvaihetta ja 
erityisesti vihreiden ja valkoisten kirjojen pohjalta kerättävää arvokasta tietoa sekä 
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tiedottamaan sen yksikköjen suorittamasta valmistelutyöstä Euroopan parlamentille 
rutiininomaisesti ja samalla tavalla kuin neuvostolle;

18. katsoo, että parlamentin olisi kehitettävä edelleen ja hyödynnettävä täysimääräisesti 
itsenäistä rakennettaan komission esittämään alkuperäiseen ehdotukseen tehtävien 
huomattavien muutosten vaikutuksen arvioinnissa;

19. pitää valitettavana, että vaikka komissio täyttää muodollisesti velvollisuutensa vastaamalla 
kolmen kuukauden kuluessa parlamentin esittämiin lainsäädäntöaloitteita koskeviin 
pyyntöihin, se ei aina ole ehdottanut todellisia ja tehokkaita jatkotoimia;

20. pyytää, että parlamentin oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita tunnustetaan kaikilta osin 
perussopimusten seuraavan tarkistamisen yhteydessä velvoittamalla komissio 
toteuttamaan jatkotoimia kaikkien parlamentin SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaisesti 
esittämien lainsäädäntöehdotuksiin liittyvien pyyntöjen yhteydessä;

21. katsoo, että perussopimusten seuraavan tarkistamisen yhteydessä olisi rajoitettava 
komission valtuuksia lainsäädäntöehdotusten peruuttamiseen koskemaan vain tapauksia, 
joissa parlamentti toteaa sen esittämän kannan tultua hyväksytyksi ensimmäisessä 
käsittelyssä, ettei ehdotus ole enää perusteltu muuttuneiden olosuhteiden vuoksi;

22. korostaa, että on erotettava selvästi toisistaan säädöksen keskeiset osat, jotka 
lainsäädäntävallan käyttäjän on määriteltävä itse säädöksessä, ja oikeudelliseen 
välineeseen liittyvät muut kuin keskeiset osat, jotka ovat pääasiassa teknisluontoisia ja 
joista olisi säädettävä delegoiduissa säädöksissä;

23. korostaa, että valinta delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten välillä on tärkeä 
parlamentin oikeuksien turvaamisen kannalta, ja kehottaa uudelleen komissiota ja 
neuvostoa sopimaan parlamentin kanssa SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan 
soveltamista koskevien kriteerien määrittelemisestä;

24. kehottaa komissiota ottamaan parlamentin riittävällä tavalla mukaan delegoitujen 
säädösten valmisteluun ja toimittamaan parlamentin jäsenille kaikki olennaiset tiedot 
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen 
15 kohdan mukaisesti;

25. pyytää komissiota noudattamaan puitesopimusta antamalla parlamentin asiantuntijoille 
oikeuden osallistua komission asiantuntijoiden kokouksiin ja estämällä niiden 
yhdistäminen komitologiakomiteoiden kokouksiin;

Kansainväliset suhteet
(Parlamentin toimivalta ja parlamentaarinen valvonta)

26. toteaa, että SWIFT-sopimuksen hylkääminen oli ensimmäinen osoitus parlamentin 
saamien uusien oikeuksien käytöstä;

27. vaatii, että parlamentille annetaan kansainvälisten sopimusten tekemiseen liittyvien 
menettelyjen kaikissa vaiheissa täydellisiä ja tarkkoja tietoja, jotta parlamentti pystyy 
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tekemään lopullisen päätöksensä asianomaista aihetta koskevan kattavan tiedon 
perusteella;

28. korostaa, että parlamentin mahdollisuudet esittää perusteltu näkemys 
neuvotteluvaltuuksista on varmistettava;

29. vahvistaa, että parlamentin on hyväksyttävä tarvittavat toimenpiteet kansainvälisten 
sopimusten täytäntöönpanon seuraamiseksi;

Sopimuksiin liittyvä dynamiikka
(Toimielinten väliset suhteet ja toimielinten väliset sopimukset)

30. korostaa, että komission on tehtävä SEU-sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
aloitteita unionin vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien laatimista koskevien toimielinten 
välisten sopimusten tekemiseksi; korostaa, että parlamentti ja neuvosto on otettava 
mukaan komission vuotuisen työohjelman laatimiseen, ja painottaa, että on tärkeää 
varmistaa sellaisten ohjelmien realistinen ja luotettava laatiminen, jotka voidaan panna 
tehokkaasti täytäntöön ja jotka luovat perustan toimielinten väliselle suunnittelulle;

31. katsoo, että parlamentin ja komission välisiä suhteita koskeva puitesopimus ja sen 
saattaminen säännöllisesti ajan tasalle ovat välttämättömiä näiden toimielinten välisen 
rakenteellisen yhteistyön lujittamiseksi ja kehittämiseksi;

32. on tyytyväinen, että vuonna 2010 tehty puitesopimus on vahvistanut huomattavasti 
komission poliittista vastuuta parlamenttia kohtaan;

33. korostaa, että vuoropuhelua ja tiedonsaantia koskevissa säännöissä annetaan entistä 
laajemmat mahdollisuudet komission toimien parlamentaariseen valvontaan ja 
varmistetaan, että komissio kohtelee parlamenttia tasavertaisesti ministerineuvoston 
kanssa;

34. toteaa, että eräitä nykyisen puitesopimuksen määräyksiä voitaisiin parantaa; ehdottaa, että 
toimikautensa päättävä parlamentti hyväksyy yleiset linjaukset ja neuvottelujen 
painopisteet puitesopimusta koskeville jatkoneuvotteluille, jotta uusi parlamentti voi ottaa 
huomioon niitä koskevat ehdotukset;

35. katsoo, että tällä toimikaudella olisi tutkittava perusteellisesti mahdollisuuksia vahvistaa 
toimeenpanevan elimen poliittista vastuuta nykyisten perussopimusten mukaisesti ja 
yksinkertaistaa lainsäädännöllistä ja poliittista yhteistyötä koskevia nykyisiä määräyksiä;

36. muistuttaa, että nykyisen vaalikauden aikana saatujen kokemusten perusteella on 
saatettava ajan tasalle monet tekniset seikat, jotka koskevat delegoituja säädöksiä, 
täytäntöönpanotoimia, vaikutusten arviointia sekä lainsäädäntöaloitteiden ja parlamentin 
jäsenten kysymysten käsittelyä;

37. pitää valitettavana, että vaikka parlamentti on useaan otteeseen pyytänyt vuonna 2003 
tehdyn parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen 
neuvottelemista uudelleen, jotta voitaisiin ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen luoma 
uusi lainsäädäntöympäristö, vakiinnuttaa nykyiset parhaat käytännöt ja saattaa sopimus 
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ajan tasalle järkevää sääntelyä koskevan toimintaohjelman mukaisesti, sen pyynnöt ovat 
kaikuneet kuuroille korville;

38. kehottaa ministerineuvostoa esittämään kantansa mahdollisuudesta osallistua 
kolmenväliseen sopimukseen parlamentin ja komission kanssa, jotta voitaisiin edistyä 
niiden teknisten kysymysten ratkaisemisessa, jotka mainitaan jo parempaa lainsäädäntöä 
koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa, parlamentin ja ministerineuvoston 
kahdenvälisessä järjestelyssä ja osittain puitesopimuksessa;

39. katsoo, että rajoittamatta mahdollisuuksia kolmenvälisen sopimuksen tekemiseen 
parlamentin, komission ja neuvoston välille, yksinomaan parlamentin ja komission 
välisiin suhteisiin liittyvistä asioista olisi jatkossakin määrättävä kahdenvälisessä 
puitesopimuksessa; korostaa, että parlamentti päättää vähintään niistä asioista, jotka 
voidaan toteuttaa nykyisen puitesopimuksen mukaisesti;

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tämän mietinnön tarkoituksena on arvioida Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
analysoida erityisesti mainitussa sopimuksessa tehtyjen Euroopan parlamentin ja Euroopan 
komission välisiä suhteita koskevien tärkeimpien muutosten vaikutuksia.

Esittelijä korostaa tässä yhteydessä tarvetta kytkeä äänestäjien tekemä valinta entistä 
suoremmin komission puheenjohtajan valintamenettelyyn ottaen huomioon, että Lissabonin 
sopimuksessa pyritään vahvistamaan demokratian toteuttamista EU:ssa. Vaikka Lissabonin 
sopimuksessa ei ole kyseenalaistettu komission roolia unionin toiminnan ”moottorina”, 
komission poliittinen vaikutusvalta EU:n institutionaalisessa rakenteessa on neljän viime 
vuoden aikana käytännössä vähentynyt. Tällainen komission toimivallan heikentyminen on 
suurelta osin yhteydessä talous- ja rahoituskriisiin, joka parantaa Eurooppa-neuvoston 
auktoriteettia ja mahdollisuuksia puuttua asioihin sekä suosii valtioiden keskeistä asioiden 
hoitoa yhteisömenetelmän kustannuksella.

Koska Euroopan yhdentymisen syventäminen ja yhteisömenetelmän turvaaminen, jotka ovat 
merkittävässä asemassa Euroopan institutionaalisessa ympäristössä, edellyttävät komission 
vahvistamista, on erittäin tärkeää ottaa huomioon kaikki mahdolliset ratkaisut komission 
demokraattisen legitimiteetin, poliittisen vaikutusvallan ja tehokkuuden vahvistamiseksi joko 
nykyisten perussopimusten mukaisesti tai perussopimusten tulevan tarkistamisen yhteydessä.

Esittelijä tukee nykyisten perussopimusten mukaisesti ja ottaen huomioon Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalit ehdotusta, jonka mukaan Euroopan tason poliittiset puolueet 
nimittävät komission puheenjohtajaehdokkaat. Esittelijä katsoo kuitenkin, että tätä komission 
legitimiteettiä koskevaa kysymystä olisi tutkittava perusteellisesti perussopimusten tulevan 
tarkistamisen yhteydessä. Vaikka esittelijä kannattaa parlamentaarista mallia tai 
puheenjohtajavetoista lähestymistapaa, jossa komission puheenjohtaja valitaan välittömillä 
vaaleilla, hän katsoo, että parlamentin valvontavaltuuksien parantamista rajoittamatta olisi 
vältettävä järjestelmän parlamentaarisuuden liiallista vahvistamista ja pidettävä mielessä 
vallanjaon periaate. Parlamentin valvontavaltuuksien vahvistamiseksi mietinnössä esitetään 
tässä yhteydessä komissiota koskevaa epäluottamuslausetta varten SEUT-sopimuksen 
234 artiklan mukaisesti nykyään tarvittavan enemmistön pienentämistä, kehotetaan komission 
puheenjohtajaehdokasta esittämään poliittinen ohjelmansa Euroopan parlamentille ja 
korostetaan unionin vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien laatimisen merkitystä.
Järjestelmän liiallisen parlamentaarisuuden estämiseksi esittelijä katsoo toisaalta, että 
komission puheenjohtajalle olisi vallanjaon periaatteen mukaisesti annettava mahdollisuus 
valita komission jäsenet entistä itsenäisemmin eikä häntä pitäisi velvoittaa pyytämään 
komission jäseniä eroamaan. Mietinnössä ei sen vuoksi viitata yksittäisiä komission jäseniä 
koskevaan epäluottamuslauseeseen.

Jotta komission toiminnan tehokkuutta voitaisiin parantaa ja koska komission kokoa ei 
Irlannin hallituksen pyyntöön perustuneen neuvoston päätöksen johdosta tulla vuonna 2014 
pienentämään SEU-sopimuksen 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti, esittelijä ehdottaa, että 
salkuttomien komission jäsenten ja tietystä tehtäväalueesta vastaavien komission jäsenten 
välille luotaisiin täysin tasapuolinen vuorottelujärjestelmä, jossa otettaisiin huomioon 
jäsenvaltioiden koko väestöllinen ja maantieteellinen kirjo. Tämä järjestelmä parantaisi 
komission toimintaa ja varmistaisi vastuualueiden lukumäärän ja sisällön suhteellisen 
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vakauden sekä helpottaisi sisäisiä koordinointimenettelyjä ja takaisi samalla, että kaikkien 
jäsenvaltioiden erityispiirteet ja edut otetaan huomioon komission tekemissä päätöksissä. Tätä 
tarkoitusta varten kaikilla komission jäsenillä olisi edelleen oltava tasavertainen oikeudellinen 
asema ja salkuttomien komission jäsenten oikeus osallistua päätöksentekoon olisi 
tunnustettava kaikilta osin.

Ottaen huomioon, että Lissabonin sopimuksessa on huomattavasti vahvistettu Euroopan 
parlamentin asemaa antamalla sille EU:n lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin 
liittyviä merkittäviä uusia toimivaltuuksia, esittelijä arvioi parlamentin ja komission 
suorituskykyä ja vuorovaikutusta myös näillä aloilla. Esittelijä toteaa tässä yhteydessä, että 
vaikka parlamentti on onnistunut saamaan uusia toimivaltuuksia ja sen asema vastuullisena 
lainsäädäntövallan käyttäjänä on tunnustettu ja vaikka sen suhteissa komissioon on saavutettu 
merkittävää edistystä, monet ongelmat ja puutteet, jotka liittyvät tietojen jakamiseen, 
delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin, vaikutusten arviointiin sekä 
lainsäädäntöaloitteiden ja parlamentin jäsenten kysymysten käsittelyyn, vaativat edelleen 
huomiota ja toimenpiteisiin ryhtymistä.

Ottaen huomioon toimielinten vilpittömän yhteistyön periaate mietinnössä esitetään lopuksi 
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen 
tarkistamista koskevia suosituksia ja kehotetaan neuvostoa osallistumaan erilliseen 
kolmenväliseen sopimukseen parlamentin ja komission kanssa, jotta voitaisiin kehittää 
edelleen eräitä teknisiä seikkoja, jotka on tähän mennessä määritelty parempaa lainsäädäntöä 
koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa, parlamentin ja ministerineuvoston 
kahdenvälisessä järjestelyssä ja osittain puitesopimuksessa.


