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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa, että Lissabonin sopimuksen oli määrä olla edistysaskel sen varmistamisessa, 
että päätöksentekomenettelyistä tulee entistä avoimempia ja demokraattisempia 
perussopimuksessa esitetyn, yhä läheisempää Euroopan kansojen liittoa koskevan 
sitoumuksen mukaisesti, jonka mukaan päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia siten, että vahvistetaan Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien asemaa, mikä lisää demokratiaa ja avoimia menettelyjä unionin 
säädösten antamisessa, sillä tällaiset menettelyt ovat olennaisen tärkeitä ottaen huomioon 
säädösten vaikutukset kansalaisiin ja yrityksiin; painottaa, että tämän demokraattisen 
tavoitteen saavuttaminen vaarantuu, jos unionin toimielimet eivät kunnioita toistensa 
toimivaltuuksia, perussopimuksissa vahvistettuja menettelyjä sekä vilpittömän yhteistyön 
periaatetta;

2. painottaa, että oikean oikeusperustan valinta on, kuten unionin tuomioistuin on todennut, 
perustuslaillinen kysymys, koska sillä määritellään EU:n toimivallan olemassaolo ja 
laajuus, noudatettavat menettelyt sekä kyseisen säädöksen antamiseen osallistuvien 
institutionaalisten toimijoiden toimivaltuudet; pitää tämän vuoksi valitettavana, että 
parlamentti on toistuvasti joutunut nostamaan kanteita unionin tuomioistuimessa 
neuvoston antamien säädösten kumoamiseksi oikeusperustan valinnan vuoksi, myös 
niiden kahden säädöksen tapauksessa, jotka annettiin vanhentuneen ”kolmannen pilarin” 
nojalla kauan sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus oli tullut voimaan1;

3. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksella vahvistettiin Euroopan parlamentin asemaa ja 
toimivaltaa kansainvälisten sopimusten alalla, ja korostaa, että kansainväliset sopimukset 
kattavat nykyisin yhä useammin aloja, jotka koskevat kansalaisten jokapäiväistä elämää ja 
jotka perinteisesti ja EU:n primäärilainsäädännön mukaan kuuluvat tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen piiriin; pitää ehdottoman tärkeänä, että SEUT-sopimuksen 
218 artiklan 10 kohtaa, jonka mukaan Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja 
täysimääräisesti kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevan menettelyn kaikissa 
vaiheissa, sovelletaan yhteensopivalla tavalla SEU-sopimuksen 10 artiklan kanssa, jonka 
mukaan unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan, mikä edellyttää 
avoimuutta ja demokraattista keskustelua päätöksen kohteena olevista aiheista;

4. painottaa, että koska kansainvälisten sopimusten osalta parlamentti voi vain antaa tai evätä 
hyväksyntänsä, sille on annettava mahdollisuus esittää perusteltu näkemyksensä 
tavoitteista, joihin Euroopan unionin olisi pyrittävä neuvotteluissa, ennen 
neuvotteluvaltuuksien laatimista; pitää valitettavina esimerkiksi näkörajoitteisten 
tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskevaa WIPO-sopimusta koskevissa neuvotteluissa 
kohdattuja ongelmia ja korostaa, että oikea-aikainen tiedottaminen ja parlamentin 

                                               
1 Ks. neuvoston päätös 2013/129/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2013, 4-metyyliamfetamiinin saattamisesta 
valvontatoimenpiteiden piiriin, ja neuvoston täytäntöönpanosäädös, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, 
5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin.



PE524.682v02-00 4/5 AD\1016205FI.doc

FI

näkemysten huomioon ottaminen auttaisi myös saamaan parlamentin hyväksynnän;

5. toteaa, että kun Eurooppa-neuvostosta tehtiin Lissabonin sopimuksella toimielin, sen 
tehtäväksi määritettiin SEU-sopimuksen 15 artiklassa ”antaa unionille sen kehittämiseksi 
tarvittavat virikkeet ja määritellä sen yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet” ja 
suljettiin nimenomaisesti pois lainsäätäjänä toimiminen; painottaa, että Eurooppa-
neuvosto on puuttunut lainsäädäntömenettelyyn päättäessään poistaa tiettyjä osia 
parlamentin ja neuvoston jo hyväksymistä teksteistä; palauttaa tältä osin mieleen, että 
yhtenäistä eurooppapatenttia koskevan asetusehdotuksen hyväksytystä tekstistä 
tosiasiallisesti poistettiin 6–8 artikla, ja katsoo että Eurooppa-neuvoston tällaiset toimet 
ovat laittomia1;

6. painottaa, että parlamentti oli periaatteessa tyytyväinen siihen, että SEUT-sopimuksen 
290 artiklassa otettiin käyttöön delegoidut säädökset, koska se lisäsi valvontavaltaa, mutta 
korostaa, ettei tällainen toimivallan siirto tai 291 artiklan mukainen täytäntöönpanovalta 
koskaan ole velvollisuus; toteaa, että delegoitujen säädösten käyttöä olisi harkittava 
silloin, kun tarvitaan joustavuutta ja tehokkuutta eikä niitä voida saada aikaan tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, edellyttäen, että toimivallan siirron tavoite, sisältö, 
soveltamisala ja kesto on selkeästi määritelty ja että toimivallan siirtoon sovellettavat 
kriteerit on selkeästi ilmaistu perussäädöksessä; ilmaisee huolensa neuvoston 
taipumuksesta vaatia täytäntöönpanosäädösten käyttöä sellaisten säännösten ollessa 
kyseessä, joiden tapauksessa kuuluisi käyttää ainoastaan perussäädöstä tai delegoituja 
säädöksiä; korostaa, että lainsäädäntövallan käyttäjä voi ainoastaan päättää sallia 
täytäntöönpanosäädösten käytön sellaisten osien hyväksymiseksi, jotka eivät johda 
pidemmälle menevään poliittiseen suuntautumiseen; toteaa, että 290 artiklassa rajataan 
nimenomaisesti delegoitujen säädösten ulottuvuus muihin kuin säädöksen keskeisiin osiin 
ja että kyseessä olevan lainsäädännön aiheen kannalta olennaisten säännösten tapauksessa 
ei näin ollen voida käyttää delegoituja säädöksiä;

7. korostaa kansallisille parlamenteille Lissabonin sopimuksella annettua merkittävämpää 
asemaa ja painottaa, että niille kuuluvan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
noudattamisen valvontatehtävän lisäksi niillä voi olla ja on merkittävä panos 
annettavanaan poliittiseen vuoropuheluun; katsoo, että kansallisten parlamenttien 
aktiivinen tehtävä ministerineuvoston jäsenten ohjaamisessa sekä hyvä yhteistyö 
Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä voivat auttaa luomaan 
terveellisen parlamentaarisen vastapainon täytäntöönpanovallan käyttämiselle Euroopan 
unionin toiminnassa; viittaa myös kansallisten parlamenttien pöytäkirjan nro 2 7 artiklan 
2 kohdan mukaisesti antamiin perusteltuihin lausuntoihin, joissa todetaan, että jonkin 
ehdotetun säädöksen SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisen säädösvallan siirron laaja 
ulottuvuus ei mahdollista sen arviointia, onko konkreettinen lainsäädännöllinen 
todellisuus toissijaisuusperiaatteen mukainen.

                                               
1 Eurooppa-neuvosto teki 29. kesäkuuta 2012 päätöksen edellä mainittujen artiklojen poistamisesta 
asetusehdotuksesta.
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