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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 
tarkistamisesta
(2010/2118(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2006 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja 
komission välisen puitesopimuksen tarkistamisesta1 ja 9. helmikuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman tarkistetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä 
puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten2,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 26. marraskuuta 2009 ja 1. heinäkuuta 2010 
tekemät päätökset,

– ottaa huomioon luonnoksen tarkistetuksi puitesopimukseksi Euroopan parlamentin ja 
komission välisistä suhteista (jäljempänä 'sopimus'),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 25 artiklan 3 kohdan ja 127 artiklan sekä liitteessä VII 
olevan XVIII kohdan 4 alakohdan,

– ottaa huomioon tekemänsä päätöksen parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta 
Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehtyyn tarkistettuun 
puitesopimukseen (2010/0000(REG))3,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että perussopimuksissa on ensimmäistä kertaa erityinen oikeusperusta 
toimielinten välisille sopimuksille,

B. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus antaa parlamentille ja komissiolle uusia 
toimivaltuuksia ja luo toimielinten välille uudenlaisen tasapainon, jota sopimuksen olisi 
ilmennettävä,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella syvennetään merkittävästi demokratiaa 
unionissa ja annetaan unionin kansalaisille pääosin parlamentin välityksellä entistä 
suurempi valta valvoa komission toimintaa,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella parlamentista on tehty neuvoston kanssa 
tasavertainen toimielin tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa ja talousarvio-
asioissa, ja sillä vahvistetaan parlamentin roolia EU:n ulkoisessa toiminnassa yhteistä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukuun ottamatta,

                                               
1 EUVL C 117E, 18.5.2006, s. 123.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0009.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(….)…..
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E. ottaa huomioon, että uusi sopimus ilmentää tätä kehitystä, vaikka sitä onkin syytä 
selventää jäljempänä esitetyllä tavalla,

1. katsoo, että tarkistettu sopimus on parlamentille suuri edistysaskel sen yhteistyösuhteessa 
komissioon;

2. palauttaa mieliin parlamenteilla vallanjako-opin mukaisesti perinteisesti olevat 
toimivaltuudet, jotka ovat Lissabonin sopimuksen mukaisesti sopimuksen keskeinen osa: 
lainsäädäntövalta, toimeenpanon (kansainvälisten suhteiden ulottuvuus mukaan luettuna) 
parlamentaarinen valvonta, tiedonantovelvollisuudet ja komission jäsenten läsnäolo 
parlamentissa;

3. pitää myönteisinä erityisesti seuraavia uuteen sopimukseen sisältyviä parannuksia:

3.1. lainsäädäntömenettely ja lainsäädäntötyön suunnittelu: keskinäinen yhteistyö

a) tarkistetut määräykset, jotka koskevat komission työohjelmaa ja unionin 
toiminnan suunnittelua ja lisäävät parlamentin osallistumista (27, 30, uusi 
41 c kohta ja tarkistettu liite 4),

b) kaikkien vireillä olevien ehdotusten tarkastelu uuden komission toimikauden 
alussa parlamentin ilmaisemat kannat asianmukaisesti huomioon ottaen 
(32 kohta),

c) asioissa, joissa parlamentti tavallisesti osallistuu lainsäädäntömenettelyyn, 
komissio käyttää ei-velvoittavia välineitä vain asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja vasta parlamenttia kuultuaan (uusi 36 b kohta),

d) komission antama sitoumus mukauttaa yhteisön säännöstö mahdollisimman pian 
uuteen delegoitujen säädösten järjestelmään (uusi 41 a kohta),

e) komission sitoutuminen raportoimaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 225 artiklan mukaisesti esitettyjen lainsäädäntöehdotuspyyntöjen 
konkreettisista jatkotoimista,

3.2. parlamentin harjoittama valvonta

f) yksityiskohtaiset määräykset komission puheenjohtajan ja komission valinnasta, 
komission kokoonpanosta sekä siihen tehtävistä muutoksista ja 
henkilövaihdoksista, 

g) uudet säännöt komission jäsenten osallistumisesta vaalikampanjoihin (uusi 
2 b kohta),

h) komission velvollisuus pyytää parlamentilta lausunto, kun se aikoo tarkistaa 
menettelysääntöjä,

i) sääntelyvirastojen johtajanvirkoihin nimettyjen henkilöiden velvollisuus saapua 
parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien kuultaviksi (uusi 26 kohta),
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3.3. toimielinten välinen ulottuvuus unionin kansainvälisissä suhteissa

j) yksityiskohtaiset määräykset parlamentin vahvistetusta roolista kansainvälisissä 
neuvotteluissa ja komission antama sitoumus toimittaa parlamentille tällaisia 
neuvotteluja koskevia luottamuksellisia asiakirjoja asianmukaisia menettelyjä ja 
varotoimenpiteitä noudattaen (19–uusi 21 b kohta ja uusi liite 3),

3.4. tiedonantovelvollisuudet

k) komission parlamentille ja neuvostolle perussopimusten nojalla kuuluvalle 
roolille antama tunnustus ja varsinkin sen yhdenvertaisen kohtelun periaatteelle 
antama tunnustus erityisesti siinä, mikä koskee osallistumista kokouksiin ja 
varsinkin lainsäädäntö- ja budjettiasioihin liittyvien kantojen tai muun tiedon 
esittämistä (8 kohta),

l) komission puheenjohtajan ja parlamentin puhemiehen säännölliset keskustelut 
tärkeistä horisontaalisista kysymyksistä ja lainsäädäntöehdotuksista (10 kohta),

m) yksityiskohtaiset määräykset parlamentille toimitettavista tiedoista, jotka 
koskevat komission kokouksia kansallisten asiantuntijoiden kanssa ja unionin 
velvoittavien ja ei-velvoittavien oikeudellisten välineiden valmistelua ja 
täytäntöönpanoa (uusi 13 a kohta ja uusi liite 1),

n) säännöt yhteistyöstä suhteissa kansallisiin parlamentteihin (uusi 15 a kohta),

o) yksityiskohtaiset määräykset parlamentin oikeudesta saada tutustua 
luottamuksellisiin tietoihin ja asiakirjoihin (tarkistettu liite 2),

p) parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan lausuntopyyntö komissiolle, kun 
muutetaan työjärjestyksen kohtia, jotka koskevat suhteita komissioon,

3.5. komission läsnäolo parlamentissa

q) komission sitoutuminen siihen, että sen jäsen on pääsääntöisesti paikalla 
täysistunnoissa tai parlamentin muiden elinten kokouksissa aina kun parlamentti 
sitä pyytää (37 kohta),

r) uusi kyselytunti kaikkien komission jäsenten kanssa komission puheenjohtajan 
kanssa pidettävän kyselytunnin mallin mukaisesti (uusi 37 a kohta),

s) puheaikoja koskevat parannukset, myönnetyn puheajan noudattaminen,

t) kutsut puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
kokouksiin (10 kohdan kolmas luetelmakohta);

4. katsoo, että sopimuksen 6 kohdassa mainittu lausunto on lausunto, jonka toimittaa 
parlamentin puhemies puheenjohtajakokouksen päätöksellä; katsoo, että 
puheenjohtajakokouksen olisi ennen tällaisen päätöksen tekemistä kuultava valiokuntien 
puheenjohtajakokousta luonnoksesta komission jäsenten toimintasäännöiksi eturistiriitojen 
tai ammattieettisen toiminnan osalta;
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5. toteaa, että komission on annettava parlamentin jäsenille tarkkailijan asema kaikissa 
kansainvälissä konferensseissa ja taattava heille oikeus osallistua kaikkiin relevantteihin 
kokouksiin ja koordinaatiokokouksiin, joissa komissio kertoo neuvottelukannoistaan; 
katsoo, että komissio voi vain poikkeustapauksissa, jotka johtuvat oikeudellisten, 
teknisten tai diplomaattisten edellytysten puuttumisesta, kieltäytyä antamasta parlamentin 
jäsenille tarkkailijan asemaa ja että komission on selitettävä poikkeustapaukset 
parlamentille etukäteen ja käytettävä niitä erittäin harkiten;

6. katsoo, että sopimuksen uudessa 21 ja 21 b kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten 
konferenssien olisi katsottava kattavan monenvälisten sopimusten lisäksi myös poliittisesti 
erittäin tärkeät (tärkeä poliittinen yhteistyö, kauppa- ja kalastussopimukset) kahdenväliset 
sopimukset, joihin on saatava parlamentin hyväksyntä;

7. katsoo, että sopimuksen uudessa 21 a kohdassa tarkoitetut monenvälisillä kansainvälisillä 
sopimuksilla perustettujen elinten kokoukset kattavat myös kahdenvälisillä sopimuksilla 
perustetut elimet, jos kyseisen kohdan edellytykset täyttyvät;

8. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti komissio tiedottaa parlamentille välittömästä ja täysimääräisesti, kun se aikoo 
soveltaa väliaikaisesti kansainvälistä sopimusta tai ehdottaa soveltamisen keskeyttämistä, 
ja ottaa huomioon parlamentin kannat ennen kuin neuvosto tekee päätöksensä;

9. kehottaa komissiota antamaan parlamentille kaikki tiedot kansainvälisistä 
sopimusneuvotteluista, myös sopimuksen liitteessä 2 olevassa 1.2.1 kohdassa tarkoitetut 
luottamukselliset tiedot, kyseisessä liitteessä vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti; 
katsoo tämän koskevan myös jäsenvaltioilta tai kolmansilta mailta saatuja 
luottamuksellisia asiakirjoja edellyttäen, että asiakirjan laatija antaa suostumuksensa;

10. katsoo, että sopimuksen yhteydessä ei-velvoittavia oikeudellisia välineitä ovat 
suostumukset, tulkitsevat tiedonannot, vapaaehtoiset sopimukset ja vaihtoehtoiset 
välineet;

11. hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan sopimuksen;

12. päättää liittää sopimuksen työjärjestykseensä ja korvata sillä liitteen XIV tiedon 
saatavuuden parantamiseksi ja avoimuuden varmistamiseksi;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja liitteen tiedoksi neuvostolle ja 
komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Ennen Lissabonin sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
295 artiklan tarjoamaa uutta oikeusperustaa perussopimuksissa ei erityisemmin kannustettu 
unionin toimielimiä tekemään toimielinten välisiä sopimuksia. Toimielinten välisillä 
sopimuksilla ei saa muuttaa primaarioikeuden säännöksiä, mutta usein niillä selvennetään 
niitä. Luonnos tarkistetuksi puitesopimukseksi Euroopan parlamentin ja komission välisistä 
suhteista, jonka puheenjohtajakokous on välittänyt perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnalle täysistunnossa hyväksyttäväksi, on itse asiassa viides 
tämäntyyppinen parlamentin ja komission välinen sopimus. Se ilmentää tiukasti Lissabonin 
sopimuksella vahvistettua toimielinten välistä tasapainoa.

Uusi sopimus on selvästi suuri parannus parlamentin ja komission suhteisiin. Kaikkien 
sopimusten tavoin lopullinen sanamuoto on osapuolten keskinäinen kompromissi, mutta tämä 
lopullinen kompromissi on tasapainoinen tulkinta Lissabonin sopimuksesta ja edustaa sen 
harkittua ja johdonmukaista täytäntöönpanoa.

Koska parlamentarismin pilarit eli lainsäädäntövalta, toimeenpanon (kansainvälisten 
suhteiden ulottuvuus mukaan luettuna) parlamentaarinen valvonta, tiedonantovelvollisuudet ja 
komission jäsenten läsnäolo parlamentissa on käsitelty mietinnössä, perusteluissa käsitellään 
vain niitä asioita, joita ei ole mainittu mietinnössä.

Lainsäädäntömenettelyn ja lainsäädäntötyön suunnittelun osalta on korostettava kahta 
seikkaa, joita ei ole erityisesti käsitelty. Ensimmäinen näistä ovat parempaan lainsäädäntöön 
liittyvät muutokset ja ilmoitus paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen tarkistamisesta; kyse on erittäin merkittävästä poliittisesta kannasta. Toinen 
seikka ovat uudet säännöt komission toteuttamasta vaikutustenarviointimenettelystä. 
Menettelyn on oltava avoin, ja siinä on otettava huomioon eri skenaariot, myös "ei 
toimenpiteitä" -vaihtoehto, ja se on esitettävä periaatteessa asiasta vastaavalle valiokunnalle 
Lissabonin sopimuksen nojalla järjestettävässä kansallisten parlamenttien kuulemisvaiheessa.

Parlamentin suorittaman valvonnan tärkeimmät näkökohdat on käsitelty mietinnössä. 
Toimielinten välinen ulottuvuus unionin kansainvälisissä suhteissa oli vaikein asia 
neuvotteluissa. Parlamentin tavoitteena on saada kaikki tieto, jotta se kykenee antamaan 
hyväksyntänsä, jotta menettelystä tulee ennustettavampi ja jotta vältetään kansainvälisten 
sopimusten tekemättä jättäminen, kun neuvottelut on jo saatettu päätökseen.

Tiedonantovelvollisuuksien osalta on käsitelty syvällisesti luottamuksellisuusasioita ja sitä, 
kuka voi pyytää tietoja; suhteellisen paljon aikaa käytettiin myös keskusteluihin teknisistä 
yksityiskohdista, jotka koskivat tietojen toimitustapaa ja toimitusajankohtaa. Varhainen 
yhteistyö parlamentin kanssa kansalaisilta tulevissa lainsäädäntöaloitepyynnöissä on tärkeä 
toimenpide, jolla taataan parlamentin yhteydet kansalaisiin. Uudet säännöt valvonnasta, joka 
koskee unionin oikeuden soveltamista ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat 
seurausta parlamentin uusista toimivaltuuksista.

Komission läsnäoloa parlamentissa koskevat tärkeimmät asiat on esitetty mietinnössä. On 
kuitenkin syytä korostaa, että säännökset koskevat kaikkia komission jäseniä, myös komission 
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puheenjohtajaa ja ulkosuhteista vastaavaa varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa.

Puitesopimuksen viimeisen kohdan mukaan sopimusta on määrä tarkastella uudelleen vuoden 
2011 loppuun mennessä saatujen käytännön kokemusten valossa.

Parlamentin hyväksyttäväksi toimitetulla uudella puitesopimuksella vahvistetaan Lissabonin 
sopimuksen saavutukset ja lisätään perussopimuksia täysimääräisesti kunnioittaen 
määräyksiä, jotka ovat merkittävä edistysaskel parlamentin ja komission poliittisten suhteiden 
lujittamisessa.


