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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston istuntojen pöytäkirjoihin liitetyistä yksipuolisista lausumista
(2011/2090(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan 8. joulukuuta 2009 
päivätyn kirjeen perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
puheenjohtajalle,

– ottaa huomioon yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevista yhteisistä 
suuntaviivoista 22. joulukuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon neuvoston ja komission vastaukset vastaavasti kirjallisiin kysymyksiin 
P-3977/2010 ja E-3981/2010,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuimella on selkeä ja yksinomainen toimivalta antaa 
ratkaisuja unionin oikeuden tulkinnasta, oli sitten kysymys primaarilainsäädännöstä tai 
toissijaisesta lainsäädännöstä,

B. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin on toistuvasti vahvistanut, että julistukset eivät 
ole oikeudellisesti sitovia,

C. ottaa huomioon, että neuvostolla on lainsäädäntömenettelyissä velvollisuus antaa 
kannastaan perusteellinen selvitys parlamentille2,

D. ottaa huomioon, että perustamissopimuksessa säädetään, että toimielimet tekevät 
keskenään vilpitöntä yhteistyötä3,

E. ottaa huomioon, että neuvoston yksipuoliset lausumat saattavat vaikuttaa kielteisesti 
Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaan, vahingoittavat unionin lainsäädännön laatua ja 
vaarantavat oikeusvarmuuden periaatteen,

F. ottaa huomioon, että neuvoston tai sovittelukomitean kokousten pöytäkirjaan 
lainsäädäntömenettelyn missä tahansa vaiheessa merkityt lausumat eivät saa vaikuttaa 
lainsäädäntövallan kahden käyttäjän välisten neuvottelujen tulokseen, 

1. vahvistaa, että lausumilla ja julistuksilla, joita ei ole sisällytetty säädöstekstiin, mutta jotka 
koskevat sitä, ei ole oikeusvoimaa riippumatta siitä, onko ne antanut EU:n toimielin tai 
yksi tai useampi jäsenvaltio, ja ne saattavat heikentää unionin oikeuden 

                                               
1 EYVL C 73, 17.3.1999, s. 1.
2 SEUT 294 artikla (ensimmäisessä käsittelyssä).
3 SEU 13 artikla.
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johdonmukaisuutta ja selkeää tulkintaa;

2. kehottaa neuvostoa ja komissiota ilmoittamaan julistuksistaan parlamentille mutta 
jättämään ne julkaisematta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

3. kehottaa neuvostoa toimittamaan kokoustensa lainsäädäntöosien pöytäkirjat parlamentille 
samalla kun ne toimitetaan kansallisille parlamenteille ja jäsenvaltioiden hallituksille;

4. varaa itselleen oikeuden käyttää käytettävissä olevia oikeudellisia keinoja, jos 
yksipuolisilla lausumilla tahallisesti pyritään aiheuttamaan oikeusvaikutuksia;

5. kehottaa neuvostoa ja komissiota käynnistämään SEUT-sopimuksen 295 artiklan mukaiset 
neuvottelut, joilla pyritään päivittämään yhteispäätösmenettelyyn (nyt tavallinen 
lainsäätämisjärjestys) sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevaa yhteistä 
julistusta, jotta voidaan ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja selkeästi 
rajoittaa yksipuolisten lausumien soveltamisalaa;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


