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Tervetuloa 
Euroopan parlamenttiin

Miljoonat Euroopan unionin kansalaiset ovat vuodesta 1979 alkaen viiden vuoden vä-
lein valinneet edustajansa Euroopan parlamenttiin. Keitä parlamentin jäsenet ovat, 
mitä he tekevät Strasbourgissa ja Brysselissä, ja mitä valtuuksia heillä on? Tässä esit-
teessä vastataan näihin kysymyksiin ja kerrotaan, miten parlamentin päätökset vai-
kuttavat unionin kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Euroopan parlamentti on ainoa monikansallinen parlamentaarinen edustajakokous ja ainoa 
Euroopan unionin toimielin, jonka kansalaiset valitsevat suorilla vaaleilla. Se edustaa unionin 
27 jäsenvaltion lähes 500:aa miljoonaa kansalaista. Vaalit järjestetään joka viides vuosi. Kesäkuun 
2009 vaaleissa ensimmäisistä yleisistä ja välittömistä vaaleista oli kulunut 30 vuotta. Vuonna 2009 
parlamenttiin valittiin 736 jäsentä, jotka ovat järjestäytyneet ryhmiin poliittisten kantojensa, eivät 
kansallisuutensa, mukaan.

Euroopan parlamentin virallinen kotipaikka on Strasbourgissa, Ranskan ja Saksan rajan tuntu-
massa. Sijainti symbolisoi kahden maailmansodan jälkeen Euroopassa saavutettua sovintoa. 
EU:n jäsenvaltioiden päätöksen mukaan Euroopan parlamentti järjestää Strasbourgissa 12 täysis-
tuntoa vuodessa. Parlamentin jäsenet kokoontuvat myös valiokunnissa Brysselissä, jossa voidaan 
järjestää ylimääräisiä täysistuntoja. Keskusteluissa käytetään kaikkia EU:n virallisia kieliä, mikä ku-
vastaa parlamentin sitoutumista monikulttuuriseen unioniin, joka on mottonsa mukaisesti ”mo-
ninaisuudessaan yhtenäinen”.

Tervetuloa 
Euroopan parlamenttiin
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Yhä merkittävämpi asema

Euroopan yhteisöistä tehdyissä sopimuksissa on vuodesta 1979 lähtien laajennettu Euroopan 
parlamentin valtuuksia osallistua unionin talousarvion ja lainsäädännön laatimiseen. Samalla par-
lamentin jäsenten mahdollisuudet valvoa poliittisesti unionin muita toimielimiä ja virastoja ovat 
lisääntyneet.

Lissabonin sopimuksessa, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, parlamentin budjettivalta ulotettiin 
koskemaan kaikkia unionin menoja eli myös yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka menoista jäsen-
valtioiden hallituksia edustava neuvosto oli tähän mennessä aina sanonut viimeisen sanan.

Parlamentin asema lainsäätäjänä on vahvistunut huomattavasti. Se osallistuu lainsäädäntötyöhön 
täysin tasaveroisena neuvoston kanssa lähes kaikilla unionin toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Aiem-
min parlamentin jäsenet hyväksyivät säädöksiä, joilla esimerkiksi helpotettiin henkilöiden, tavaroi-
den, palvelujen ja pääomien liikkuvuutta unionissa tai suojeltiin ympäristöä ja kuluttajia. Tästedes 
heidän hyväksyntäänsä edellyttävät myös muun muassa maatalouden, kalastuksen, energian, mat-
kailun, ulkorajojen valvonnan, poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön ja pelastuspalvelun alan 
uudet säädökset.

Jäsenvaltioiden hallitukset nimeävät ehdokkaan Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan 
parlamentin vaalien tuloksen perusteella. Parlamentti vahvistaa ehdokkaan valinnan. Parlamentti 
myös äänestää täysistunnossa siitä, hyväksyykö se komission kokonaisuudessaan, varapuheenjoh-
tajana toimiva unionin ulkoasioiden korkea edustaja mukaan lukien. Lisäksi parlamentti voi pakot-
taa komission eroamaan antamalla sille täysistunnossa hyväksytyn epäluottamuslauseen.

Jos kansalaiset haluavat valittaa tavasta, jolla Euroopan unionin oikeutta on sovellettu, he voivat 
jättää parlamentille vetoomuksen. Parlamentin jäsenten valitsema Euroopan oikeusasiamies tutkii 
valitukset hallinnollisista epäkohdista, joihin Euroopan unionin toimielin tai virasto näyttäisi syyllis-
tyneen. Jäsenet voivat myös perustaa tutkintavaliokunnan, mikäli he epäilevät, että unionin oi-
keutta on rikottu.

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset 
ja sosiaaliset oikeudet, jotka aikaisemmin on vahvistettu monissa erillisissä kansallisissa, euroop-
palaisissa ja kansainvälisissä asiakirjoissa ja säädöksissä. Koska perusoikeuskirjasta tuli Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä oikeudellisesti sitova, parlamentin jäsenet voivat vedota siihen 
paljastaessaan Euroopan unionissa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia.

Euroopan parlamentti vaikuttaa myös unionin ulkopolitiikkaan. Kaikki kansainväliset sopimukset 
ja EU:n laajentuminen edellyttävät parlamentin jäsenten hyväksyntää. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto päättävät yhdessä kauppaa, kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua koskevasta politii-
kasta. Parlamentissa keskustellaan säännöllisesti ihmisoikeuksista, ja se lähettää vaalitarkkailijoita eri 
puolille maailmaa arvioimaan, ovatko järjestettävät vaalit vapaat ja puolueettomat.
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■ Työtä kansalaisten 
hyväksi

Unionin kansalaiset ovat kaikki EU-lainsäädännön vai-
kutuspiirissä, useimmiten huomaamattaan. Euroopan 
parlamentin jäsenten työn tulokset näkyvät monilla eri 
aloilla: puhtaampina elintarvikkeina, vapautena liikkua 
ja työskennellä koko unionissa, ympäristönsuojelun te-
hostumisena jne. Lainsäädännön tarkoituksena on en-
nen kaikkea helpottaa kansalaisten elämää unionissa ja 
edistää eurooppalaisten tasa-arvoa, oikeuksia ja velvol-
lisuuksia.

Muiden parlamenttien tavoin Euroopan parlamentti keskus-

telee lainsäädäntöehdotuksista ja hyväksyy niitä. Aiemmin Eu-

roopan parlamentin jäsenet voivat ainoastaan antaa lausunnon 

komission lainsäädäntöehdotuksista, kun taas neuvostossa istu-

vat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päättivät viime kädessä 

lainsäädännön hyväksymisestä.

Vuosien ja uusien sopimusten myötä asiat ovat muuttuneet: 

parlamentin asema ja valtuudet ovat kasvaneet huomattavasti, 

ja siitä on tullut keskeinen toimija unionin lainsäädännössä. Ny-

kyään asetuksen tai direktiivin hyväksymisen ehtona on useim-

miten, että parlamentti ja neuvosto ovat yhtä mieltä sen sisällös-

tä. Tätä kutsutaan yhteispäätösmenettelyksi.

Euroopan parlamentin puhemiehen ja neuvoston puheenjoh-

tajan on myös allekirjoitettava unionin säädökset, ennen kuin 

niitä voidaan soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa.
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■ Roaming-hinnat laskuun

Verkkovierailumaksuille asetettiin yläraja vuonna 2007 voi-
maan tulleessa asetuksessa, jolla pyritään asteittain alenta-
maan toisessa unionin jäsenvaltiossa soitettujen tai vastaan-
otettujen puhelujen hintoja. Parlamentin jäsenet saivat läpi 
muun muassa vaatimuksen, että heinäkuusta 2011 lähtien pu-
helujen verkkovierailumaksut voivat olla enintään 35 senttiä/
minuutti soitetulta puhelulta ja 11 senttiä/minuutti vastaan-
otetulta puhelulta (ilman arvonlisäveroa). Lisäksi heinäkuus-
ta 2009 alkaen tekstiviestin lähettäminen toisen jäsenvaltion 
alueella on saanut maksaa enintään 11 senttiä. Sähköpostin 
tai valokuvien lähettämisestä taikka internetin käyttämisestä 
matkapuhelimella tai kannettavalla tietokoneella perittäville 
maksuille on myös asetettu ylärajat, jotka alenevat suhteessa 
vaihdettujen kilotavujen määrään.

Täysivaltainen lainsäätäjä

Yhteispäätösmenettelyä sovelletaan valtaosaan Euroopan unio-

nin lainsäädännöstä. Se koskee erityisesti tavaroiden, palvelujen, 

pääomien ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta unionin sisämark-

kinoilla. Menettelyä sovelletaan lisäksi muun muassa ympäris-

tönsuojeluun, kuluttajan oikeuksiin ja liikenneturvallisuuteen 

sekä tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin tukiohjelmiin ja 

kansanterveyden edistämiseen.

Kun unionin perussopimuksia viimeksi uudistettiin, yhteispää-

tösmenettelystä tuli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

”tavallinen lainsäätämisjärjestys”, jonka mukaisesti unionin sää-

dökset hyväksytään. Sitä sovelletaan tästedes maatalouden, 

kalastuksen, maahanmuuton sekä poliisiyhteistyön ja oikeudel-

lisen yhteistyön kaltaisten alojen politiikkaan, josta neuvosto oli 

perinteisesti päättänyt yksin. Menettelyä sovelletaan nyt myös 

esimerkiksi koheesiopolitiikan ja aluekehityksen alan asioihin, 

joissa Euroopan parlamentilla oli aiemmin pelkästään veto-

oikeus (säädösteksti oli hyväksyttävä tai hylättävä kokonaisuu-

dessaan). Näiden lisäksi sitä sovelletaan aloilla, jotka on vasta 6
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sisällytetty unionin toimivaltaan, kuten urheilu, nuorisoasiat, 

pelastuspalvelu, vakavien kansanterveydellisten uhkien torjumi-

nen, energia, matkailu ja avaruuspolitiikka.

Esimerkkejä lainsäädäntötyöstä

Viime vuosina parlamentin jäsenet ovat edistäneet korkeakoulu- ja 

ammattitutkintojen vastavuoroista tunnustamista. Nykyään onkin 

jo paljon yksinkertaisempaa harjoittaa ammattiaan toisessa EU-

valtiossa. Parlamentin jäsenet ovat vaikuttaneet tuotteiden turval-

lisuutta ja pakkausmerkintöjä koskevien tiukempien vaatimusten 

käyttöönottoon. Kuluttajan on nykyään helpompi valita eri puolilta 

Eurooppaa tulevien tuotteiden välillä. Pakkausmerkintöjen ansiosta 

 jokainen voi tehdä tietoisia ostopäätöksiä ja esimerkiksi valita, ha-

luaako syödä muuntogeenisiä ainesosia sisältäviä elintarvikkeita.

Euroopan parlamentti on onnistunut parantamaan lento- ja juna-

matkustajien oikeuksia. Ikääntyneet ja liikuntarajoitteiset henkilöt 

voivat lisäksi vastedes vaatia apua sekä lentokentällä että lentoko-

neessa. Kesällä on mukava pulahtaa virkistävälle uinnille mereen 

tai järveen, kun tietää, että parlamentin ansiosta entistä tiukemmat 

EU-normit takaavat puhtaammat vedet Euroopan uimarannoilla.

Parlamentin jäsenet olivat myös mukana hyväksymässä toi-

menpidepakettia, jolla puututaan talouskriisiin sekä lisätään 

Euroopan rahoitusjärjestelmän avoimuutta ja parannetaan sen 

valvontaa. Parlamentti auttoi määrittelemään säännöt, joilla ra-

jatylittävät maksut saatiin helpommiksi ja halvemmiksi, ja sen 

vaatimuksesta pankkitalletusten takuu pankin joutuessa kon-

kurssiin nostettiin 100 000 euroon.

Euroopan unioni on ryhtynyt toimiin ilmastonmuutoksen vai-

kutusten hillitsemiseksi vähentämällä autojen, teollisuuden ja 

sähkövoimaloiden kasvihuonekaasupäästöjä. Parlamentti tukee 

tavoitteita vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosen-

tilla, parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla ja nostaa uusiu-

tuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin kaikesta energia-

tuotannosta vuoteen 2020 mennessä.
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■ Palveludirektiivi

Oletko matkaopas, kiinteistönvälittäjä tai muu palveluntar-
joaja? Palveludirektiivin ansiosta ulkomailla työskentely on 
entistä helpompaa. Tämä kiistelty direktiivi ei luultavasti olisi 
tullut hyväksytyksi ilman parlamentin luonnostelemaa komp-
romissia. Parlamentin jäsenet onnistuivat tasapainottamaan 
erilaiset kansalliset edut, palveluntarjoajien ja kuluttajien oi-
keudet sekä työntekijöiden ja työnantajien tarpeet.
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Jäsenten aloiteoikeus

Jos parlamentti katsoo, että lainsäädäntöehdotus on huono eikä 

sitä voida parantaa, se voi myös hylätä ehdotuksen kokonaisuu-

dessaan. Näin kävi esimerkiksi satamapalvelujen vapauttamista 

ja tietokoneohjelmien patentointia koskeville direktiiveille.

Jäsenillä on lisäksi poliittinen aloiteoikeus, jonka ansiosta he voi-

vat esittää komissiolle lainsäädäntöehdotuksen tekemistä. He ke-

hottavat säännöllisesti komissiota ja neuvostoa kehittämään eri 

alojen toimintaa tai luomaan uusia toimintatapoja. Parlamentti 

on esimerkiksi pyytänyt komissiota esittämään säädöksen, jonka 

tarkoituksena on säännellä ja helpottaa kansainvälisiä perintöjä 

koskevia menettelyjä yksityiskohtaisten suositusten avulla.

Kansalaisten aloiteoikeus

Lissabonin sopimuksen myötä vähintään miljoonalla unionin 

kansalaisella, jotka edustavat merkittävää määrää jäsenvaltioita,  

on oikeus kehottaa komissiota esittämään säädösehdotus 

asiasta, josta näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin lain-

säädäntöä.

Äänestämällä voit vaikuttaa

Kuten edellä esitetyistä esimerkeistä käy ilmi, Euroopan unionin 
lainsäädännöllä pyritään helpottamaan kansalaisten elämää 
unionissa ja edistämään eurooppalaisten tasa-arvoa, oikeuksia 
ja velvollisuuksia. Sillä kannustetaan myös tavaroiden ja palve-
lujen vaihtoa luomalla jäsenvaltioiden yrityksille yhdenvertaiset 
kilpailuedellytykset. Kun kansalaiset joka viides vuosi valitsevat 
edustajansa Euroopan parlamenttiin, he osallistuvat välillisesti 
itseään suoraan koskevan lainsäädännön laadintaan.



■ Kemikaalien turvallisuus

Kemikaaleja on kaikkialla. Ne ovat ilmeisen hyödyllisiä, mutta 
niiden turvallisuus terveyden ja ympäristön kannalta arvelut-
taa. Euroopan unioni on siksi antanut nk. REACH-asetuksen, 
jonka avulla pyritään arvioimaan uudelleen tuhansia käytös-
sä olevia kemikaaleja ja poistamaan vaarallisimmat markki-
noilta. Parlamentin jäsenten sitkeyden ansiosta REACH-järjes-
telmässä korostetaan uusien ja vaarattomampien aineiden 
kehittämistä ja mahdollisimman vähäistä eläinkokeiden käyt-
töä.

Lisätietoja kohdassa ”EU:n lainsäädäntö lyhyesti”, sivu 41.
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■ Unionin talousarvio 
hyvässä hoidossa

Euroopan unioni rahoittaa moottoriteiden rakentamis-
ta, puhtaampia rantoja, lääketutkimusta, opintoja ulko-
mailla jne. Me kaikki hyödymme suoraan tai epäsuorasti 
unionin myöntämästä rahoituksesta. Kuka sitten päättää 
unionin rahoittamista ohjelmista ja toimista? Euroopan 
parlamentti yhdessä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa. 
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä työstä, johon par-
lamentin jäsenet osallistuvat.

Euroopan parlamentin jäsenet neuvottelevat komission ehdo-

tusten pohjalta joka vuosi kuukausien ajan neuvoston eli jä-

senvaltioiden hallitusten edustajien kanssa unionin seuraavan 

vuoden tuloista ja menoista. Talousarvio ei saa ylittää useaksi 

vuodeksi eteenpäin asetettua ylärajaa. Talousarvio on hyvin tär-

keä, koska siinä määritetään, kuinka paljon rahoitustukea unioni 

myöntää kullekin toiminta-alueelleen solidaarisuuden, kestävän 

talouskasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi. 

Parlamentilla on valtuudet hylätä talousarvio ja vaatia komissiol-

ta uutta esitystä, jos se katsoo, että sen ensisijaisia tavoitteita ei 

ole otettu riittävästi huomioon.

Perussopimusten viimeisimmässä uudistuksessa parlamen-

tin budjettivalta ulotettiin koskemaan kaikkia unionin menoja, 

myös yhteisen maatalouspolitiikan menoja, joista neuvosto on 

perinteisesti päättänyt yksin. Talousarvion hyväksyntämenette-

lyä myös yksinkertaistettiin.
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Mitä unioni rahoittaa?

(”EU:n rahoituskehys, 2007–2013”: 17. toukokuuta 2006 tehdyn 

toimielinten sopimuksen määrät pyöristettyinä ja vuoden 2004 

hintoina ilmaistuina)

EU maailmanlaajuisena 
toimijana: ulkoiset toimet, 
kehitysyhteistyöpolitiikka, 

humanitaarinen apu  
49 miljardia euroa (6 %)

Kansalaisuus, vapaus, 
turvallisuus ja oikeus: 
kansalaisoikeuksien suojelu, 
henkilöiden vapaa liikkuvuus, 
poliisiyhteistyö ja oikeudellinen 
yhteistyö, terrorismin torjunta
11 miljardia euroa (1 %)

Luonnonvarojen suojelu ja 
hoito: maatalous, kestävä 

kehitys ja ympäristö  
371 miljardia euroa (43 %)

Muut menot 
(muun muassa hallinto) 
51 miljardia euroa (6 %)

Kestävä kasvu: 
alueellinen talouskehitys, 
kasvua, kilpailukykyä ja 
työllisyyttä edistävät toimet 
382 miljardia euroa (44 %)



Kestävän talouskehityksen edistäminen…

Suuri osa unionin varoista käytetään taloudellisen kehityksen 

edistämiseen ja unionin alueiden erojen kaventamiseen, kuten 

jäsenvaltioita yhdistävien moottori- ja rautateiden rakentami-

seen, pienyritysten tukemiseen sekä tutkimusta ja teknisiä inno-

vaatioita koskeviin hankkeisiin (esimerkiksi uusiutuvien energia-

lähteiden kehittämiseen).

Yhteinen maatalouspolitiikka saa merkittävän osuuden talous-

arviomäärärahoista. Euroopan parlamentin ansiosta kuitenkin 

korostetaan yhä enemmän myös esimerkiksi ympäristönsuo-

jelua panostamalla alueellisten luonnonpuistojen luomiseen, 

rauhoitettujen lajien suojeluun, vesivarojen hallintaan ja ilmas-

tonmuutoksen torjuntaan.

Talousarviomäärärahoilla rahoitetaan myös maailman talouske-

hitystä ja humanitaarista apua luonnonkatastrofien ja muiden 

kriisitilanteiden uhreiksi joutuneille maille.

...kansalaisten etua unohtamatta

Aidsin ja lintuinfluenssan kaltaiset epidemiat eivät tunne mai-

den rajoja, joten niitä voidaan tehokkaammin torjua yhdessä. 

Parlamentin kannustamana unioni toimii yhä aktiivisemmin 

kansanterveyden alalla ja esimerkiksi rahoittaa uusien lääkkei-

den tutkimushankkeita.

Viime vuosina parlamentin jäsenet ovat pyrkineet kaikin tavoin 

lisäämään Euroopan kulttuurisen moninaisuuden edistämisoh-

jelmia. Päämääränä on lisätä taideteosten ja kulttuurituotteiden, 

kuten elokuvien, musiikin, maalaus- ja valokuvataiteen sekä 

teatterin liikkuvuutta.
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Talouden tilanne on vakava huolenaihe. Parlamentti hyväksyi 

vuonna 2006 Euroopan globalisaatiorahaston perustamisen. 

Rahastolla on käytettävissään 500 miljoonan euron vuosibudjet-

ti, josta se voi auttaa työntekijöitä, jotka on irtisanottu kansain-

välisestä kriisistä johtuvien teollisuuden uudelleenjärjestelyjen 

vuoksi. Kun talouskriisi iski vuonna 2009, parlamentin jäsenet 

hyväksyivät Euroopan globalisaatiorahaston soveltamisalan laa-

jentamisen ja tukiperusteiden joustavoittamisen.

Tulevaisuuteen kannattaa sijoittaa

Euroopan parlamentti on käyttänyt vaikutusvaltaansa neuvot-

teluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä, jossa vahvistetaan 

unionin eri politiikanalojen menojen ylärajat vuoteen 2013 asti. 

Parlamentin jäsenet väänsivät kättä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 

kansalaisten tärkeinä pitämiin hankkeisiin saatiin lisärahoitusta.

Parlamentti puolusti muun muassa unionin ohjelmia, joilla tue-

taan nuorten liikkuvuutta, jotta he voivat hankkia uusia taitoja – 

esimerkiksi kielitaitoa – ja tutustua muihin kulttuureihin. Se tuki 

Erasmus-ohjelmaa, jonka ansiosta joka vuosi yli 180 000 opiske-

lijaa voi opiskella ulkomaisessa yliopistossa, ja Leonardo da Vin-

ci -ohjelmaa, jonka kautta järjestetään ammatillista koulutusta 

tukevia harjoittelujaksoja yrityksissä eri puolilla Eurooppaa. Ylei-

sesti ottaen parlamentti pitää tutkimusta ja innovointia erittäin 

tärkeänä.

Lissabonin sopimuksen mukaan monivuotinen rahoituskehys 

vahvistetaan tästedes nk. erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä 

annettavalla asetuksella, jonka on saatava parlamentin hyväk-

syntä.
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■ Mistä unionin varat tulevat?

Euroopan unionin talousarvio rahoitetaan pääasiassa jä-
senvaltioiden maksuosuuksin, jotka on suhteutettu niiden 
kansalliseen varallisuuteen. Talousarvioon tilitetään myös 
tavaroihin ja palveluihin kaikkialla EU:ssa sovellettava arvon-
lisävero ja unionin ulkopuolisista maista tuoduista teollisuus- 
ja maataloustuotteista perittävät tullit. Näitä rahoituslähteitä 
sanotaan unionin ”omiksi varoiksi”. Euroopan parlamentti 
ajaa uudenlaisen rahoitusjärjestelmän käyttöönottoa, jonka 
myötä Euroopan unionin ja veronmaksajien välillä olisi suora 
yhteys mutta joka ei kuitenkaan johtaisi veronkorotuksiin.
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Menojen valvonta

Euroopan parlamentti seuraa Euroopan tilintarkastustuomiois-

tuimen avustamana jatkuvasti, että talousarviota hoidetaan te-

hokkaasti, ja pyrkii ehkäisemään petoksia.

Komission ja unionin muiden toimielinten on joka vuosi osoi-

tettava parlamentille käyttäneensä niille osoitetut unionin va-

rat asianmukaisesti. Tätä kutsutaan vastuuvapausmenettelyksi. 

Komission on otettava huomioon parlamentin jäsenten asiassa 

antamat suositukset.

■ Tuleeko unioni kalliiksi?

Unionin vuotuiseen talousarvioon kuluu hieman yli prosent-
ti unionin maiden varallisuudesta, noin 240 euroa asukasta 
kohti. Talousarvion kokonaissumma on yli 120 miljardia euroa 
vuodessa. Se on hyvin vähän verrattuna kansallisina veroina 
maksettuihin määriin. Ja kuitenkin tuolla summalla voidaan 
rahoittaa merkittävää toimintaa, joka hyödyttää kansalaisia. 
Euroopan parlamentin toiminta maksaa jokaiselle EU:n kan-
salaiselle alle kolme euroa vuodessa.

Lisätietoja kohdassa ”EU:n talousarvion hyväksyminen”, sivu 44.
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■ Vapauden ja 
demokratian puolustaja

Ainoana vaaleilla valittuna Euroopan unionin toimielime-
nä Euroopan parlamentti ottaa hyvin vakavasti tehtävän-
sä vapauden ja demokratian puolustajana Euroopassa 
ja muualla maailmassa. Euroopan parlamentin jäsenten 
päätehtävänä on edustaa kansalaisia unionitasolla ja 
puolustaa heidän etujaan toimiessaan yhdessä Euroopan 
johtajien ja unionin muiden toimielinten kanssa.

Lissabonin sopimuksen mukaan unionin perusarvoja ovat ih-

misarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo sekä 

ihmisoikeuksien ja myös vähemmistöjen oikeuksien kunnioitta-

minen. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, 

jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevai-

suus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten 

tasa-arvo. Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan lisäksi, että unio-

nin päämääränä on edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa 

hyvinvointia.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan laati vuonna 2000 valmiste-

lukunta, johon osallistui muun muassa Euroopan parlamentin ja 

kansallisten parlamenttien jäseniä. Perusoikeuskirjaan on koottu 

kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeu-

det, jotka aiemmin on vahvistettu monissa erillisissä kansallisissa, 

eurooppalaisissa ja kansainvälisissä asiakirjoissa ja säädöksissä. 

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 perus-

oikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova, kuten myös Euroopan par-

lamentti oli toivonut. Kolme jäsenvaltiota – Puola, Tšekin tasavalta 

ja Yhdistynyt kuningaskunta – saivat kuitenkin osittaisen poik-

keusluvan olla soveltamatta perusoikeuskirjaa.



Parlamentin jäsenet ovat nostaneet ihmisarvon poliittisen toi-

mintansa keskipisteeseen. He vetoavat perusoikeuskirjaan aina 

paljastaessaan Euroopan unionissa tapahtuneita ihmisoikeus-

loukkauksia.

Parlamentti pitää suvaitsevaisuusperiaatetta erityisen tärkeänä 

ja vastustaa pontevasti kaikkea syrjintää perustuipa se sitten su-

kupuoleen, rotuun, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, kieleen, 

uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, vammaan, ikään tai sukupuo-

liseen suuntautumiseen. Parlamentti vastustaa rasismia ja muuka-

laisvihaa ja muistuttaa väsymättä tarpeesta noudattaa sukupuolten 

tasa-arvoa koskevia eurooppalaisia normeja. Parlamentin jäsenet 

pyrkivät kaikin tavoin turvaamaan vammaisten ja lasten oikeudet.

■ Naisten hyväksikäytön torjuminen

Monet aloitteet, joilla pyritään torjumaan naisiin kohdistu-
van väkivallan eri muotoja, seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tähtäävää ihmiskauppaa ja naisten köyhyyttä, ovat lähtöisin 
Euroopan parlamentista. Se pyrkii varmistamaan sukupuol-
ten tasa-arvon ja edisti osaltaan tasa-arvoasioissa saavutetun 
edistyksen seuraamisesta vastaavan Euroopan tasa-arvoins-
tituutin perustamista. Tasa-arvoinstituutin kotipaikka on 
Vilnassa, Liettuassa. Täysistunnossa hyväksyttyjen päätös-
lauselmiensa välityksellä parlamentti patistaa hellittämättä 
hallituksia ja EU:n toimielimiä parantamaan naisten asemaa.

Kansalaisvapauksien suojeleminen kaikissa 
tilanteissa

Yhdysvalloissa syyskuussa 2001, Madridissa maaliskuussa 2004 

ja Lontoossa heinäkuussa 2005 tehdyt terrori-iskut saivat jäsen-

valtiot lisäämään yhteistyötään terrorismin torjunnassa. Par-

lamentti tukee yhteistyötä poliisi- ja oikeusalalla, koska se on 

ainoa tehokas keino torjua rajatylittäviä uhkia. Se ei kuitenkaan 

voi hyväksyä sitä, että turvallisuudesta huolehdittaisiin kansalais-

oikeuksien kustannuksella.
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Parlamentin jäsenet katsovat, että terrorismia on torjuttava yk-

silön oikeuksia kunnioittaen, jotta eurooppalaisen demokratian 

perustavia arvoja ei kyseenalaistettaisi. Tätä jäsenet ovat jatku-

vasti korostaneet asiaa sivuavia asiakirjoja käsitellessään, olivat-

pa niiden aiheena lentomatkustajien henkilötietojen luovutta-

mista koskevat sopimukset Yhdysvaltojen kanssa, operaattorien 

velvoittaminen säilyttämään puhelintietoja tai pankkitietojen 

vaihto. Jäsenet ovat lisäksi tukeneet rahanpesudirektiivin tar-

kistamista, jotta direktiivi kattaisi myös terrorismin rahoituksen. 

Alan lainsäädäntö hyväksytään Euroopan parlamentin ja neu-

voston kesken yhteispäätösmenettelyssä.

Euroopan parlamentti on antanut merkittävän panoksen uuden 

Euroopan unionin perusoikeusviraston luomiseen. Virasto sijait-

see Wienissä, ja sen tehtävänä on valvoa perusoikeuksien sovel-

tamista jäsenvaltioissa. Parlamentti on myös tiiviissä yhteydessä 

Euroopan tietosuojavaltuutettuun, jonka valvoo Brysselistä kä-

sin henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koko unionissa.

Kansalaisten vetoomukset

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla ja jossakin jäsenvaltiossa 

asuvilla henkilöillä on oikeus esittää Euroopan parlamentille ve-

toomus asiassa, joka kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan 

ja koskee esittäjää välittömästi.

Vetoomuksien suuri määrä paljastaa, että erityisesti ympäristön-

suojelua, sosiaaliturvaa, tutkintojen tunnustamista ja EU:n sisä-

markkinoiden toiminnan tiettyjä näkökohtia koskevien unionin 

direktiivien täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa on ongelmia. Par-

lamentti tekee voitavansa näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Osoite, johon vetoomuksia voi lähettää: sivu 56.
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■ Silikoniproteeseja koskevaa lainsäädäntöä 
tiukennettiin vetoomusten ansiosta

Kahdessa Euroopan parlamentille vuonna 1998 esitetyssä 
vetoomuksessa viitattiin silikonista valmistettujen rintaimp-
lanttien kielteisiin terveysvaikutuksiin ja pyydettiin niiden 
välitöntä kieltämistä. Vetoomusta seuranneet keskustelut 
ja parlamentin päätöslauselmat sekä parlamentin jäsenten 
tilaama tutkimus saivat komission selventämään ja vahvista-
maan määräyksiä, jotka koskevat potilaille annettavaa tietoa 
sekä implanttien seurantaa ja valvontaa. Vuonna 2003 anne-
tussa direktiivissä tiukennettiin laatu- ja turvallisuusvalvon-
taa koskevia määräyksiä, jotka on täytettävä ennen kuin rin-
taimplantteja voidaan tuoda Euroopan unionin markkinoille.

Parlamentti valvoo komissiota

Komission puheenjohtajaa ei voida nimittää ilman Euroopan 
parlamentin hyväksyntää. Jäsenvaltioiden hallitukset nimeävät 
ehdokkaan Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan par-
lamentin vaalien tuloksen perusteella, ja parlamentin jäsenten on 
vahvistettava hänen valintansa. Hallitukset nimeävät myös komis-
sion jäsenehdokkaat, ja parlamentti järjestää kullekin heistä kuule-
mistilaisuuden, jossa parlamentin jäsenet tenttaavat heidän päte-
vyyttään. Sama koskee komission varapuheenjohtajana toimivaa 
unionin ulkoasioiden korkeaa edustajaa.

Parlamentin jäsenet vahvistavat komission valinnan kokonaisuu-
dessaan äänestyksellä. He voivat myös pakottaa koko komission 
eroamaan äänestämällä epäluottamuslauseesta. Epäluottamus-
lausetta pidetään kuitenkin äärimmäisenä vaihtoehtona, eikä sitä 
ole koskaan käytetty. Vuonna 1999 pelkkä mahdollisuus, että par-
lamentti antaa Jacques Santerin komissiolle epäluottamuslauseen, 
sai komission eroamaan omasta aloitteestaan.

Parlamentti seuraa lisäksi tiiviisti komission toimia ja tutkii tarkkaan
unionin eri politiikanaloja, lainsäädäntöä ja talousarviota koske-
vien komission kertomusten sisällön. Komission jäsenet osallistuvat 
säännöllisesti valiokuntien kokouksiin ja parlamentin täysistuntoi-
hin, joissa he puolustavat toimintaansa, kertovat toimintasuun-
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nitelmistaan ja vastaavat parlamentin jäsenten kysymyksiin. Joka 
täysistunnossa järjestetään kyselytunti, jonka aikana parlamentin 
jäsenet voivat esittää komission puheenjohtajalle kysymyksiä ajan-
kohtaisista aiheista.

■ Euro

Parlamentin jäsenet valvovat myös unionin yhteisen rahan, 
euron, hallinnointia ja kutsuvat Euroopan keskuspankin 
puheenjohtajan parlamentin talous- ja raha-asioiden valio-
kuntaan selittämään pankin toimintapolitiikkaa. Euroopan 
keskuspankin puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten ni-
mittäminen on mahdollista vasta, kun Euroopan parlament-
tia on kuultu. Lissabonin sopimuksen ansiosta parlamentti 
voi tästedes säätää yhdessä neuvoston kanssa toimenpiteis-
tä, jotka ovat tarpeen euron käytössä.

Parlamentti valvoo myös neuvoston työtä

Euroopan unionin huippukokouksissa eli Eurooppa-neuvostossa 
jäsenvaltioiden johtajat hyväksyvät yleisiä poliittisia periaattei-
ta. Jokaisen Eurooppa-neuvoston aluksi Euroopan parlamentin 
puhemies esittää parlamentin strategiset suositukset. Eurooppa-
neuvoston puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden korkea edustaja 
– molemmat Lissabonin sopimuksessa perustettuja uusia toimia 
– saapuvat säännöllisesti parlamenttiin kertomaan jäsenille toimin-
nastaan.

Jäsenvaltioiden ministerit toimivat vuorotellen unionin neuvoston 
puheenjohtajana, joka tapaa säännöllisesti Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien puheenjohtajat ja esittelee parlamentin täys-
istunnossa ohjelmaansa, tekee selkoa toiminnan tuloksista ja kes-
kustelee niistä jäsenten kanssa. Usein neuvoston puheenjohtaja 
osallistuu myös parlamentin valiokuntien kokouksiin.

Parlamentin jäsenet voivat esittää neuvoston puheenjohtajalle joko 
täysistunnossa tai kirjallisesti kysymyksen mistä tahansa aiheesta, 
esimerkiksi neuvoston aikeista ryhtyä toimiin ihmisoikeuksien, de-

mokratian tai oikeusvaltioperiaatteen loukkauksien lopettamiseksi.
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■ Euroopan oikeusasiamies

Parlamentti valitsee Euroopan oikeusasiamiehen, joka tut-
kii kansalaisten ja yritysten ilmoittamia unionin toimielinten 
toiminnan epäkohtia ja yrittää ratkaista niitä koskevia erimie-
lisyyksiä. Euroopan parlamentin jäsenet vahvistavat oikeus-
asiamiehen ohjesäännön ja hänen tehtäviensä hoitamista 
koskevat yleiset ehdot. Oikeusasiamies työskentelee Euroo-
pan parlamentin toimitiloissa.

Tiivis yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa

Euroopan parlamentti rakentaa ja ylläpitää tiiviitä suhteita Euroo-
pan unionin kansallisiin parlamentteihin. Parlamenttien välisellä 
yhteistyöllä pyritään tehostamaan demokraattista valvontaa ja 
unionin tasolla tehtyjen päätösten vastuullisuutta. Yhteistyöllä 
varmistetaan, että päätöksenteko on entistä avoimempaa.

Perussopimusten uudistuksen ansiosta kansalliset parlamentit 
voivat osallistua entistä enemmän toimielinten menettelyihin 
ja etenkin lainsäädäntöön. Kansalliset parlamentit ovat täysival-
taisia toimijoita unionin säädösten hyväksynnässä, koska niitä 
pyydetään muun muassa arvioimaan toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista. Kyseisen periaatteen mukaan unioni toimii vain, 
jos suunnitellun toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä taval-
la saavuttaa jäsenvaltioiden keskus-, alue- tai paikallishallinnon 
tasolla. Jos riittävän moni kansallinen parlamentti katsoo, että 
lainsäädäntöehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, 
ehdotusta tarkastellaan uudelleen, ja unionin toimielinten on 
perusteltava mahdollinen päätöksensä jatkaa menettelyä.

Kansalliset parlamentit edistävät osaltaan aktiivisesti unionin 
moitteetonta toimintaa: ne osallistuvat perussopimusten tarkis-
tusmenettelyyn, ja niille ilmoitetaan unioniin liittymistä koske-
vista hakemuksista.
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■ Euroopan parlamentti 
ja EU:n laajeneminen

Euroopan unioniin ei voida ottaa uusia jäsenvaltioita il-
man Euroopan parlamentin hyväksyntää. Parlamentin 
jäsenet varmistavat, että ehdokasvaltiot täyttävät perus-
sopimuksissa asetetut poliittiset ja taloudelliset perus- 
teet, ja kiinnittävät erityistä huomiota maan ihmisoi-
keustilanteeseen.

Jokainen Euroopan valtio, joka kunnioittaa Euroopan unionin ar-
voja ja sitoutuu edistämään niitä, voi hakea unionin jäsenyyttä. 
Jäsenyyshakemus esitetään neuvostolle, joka tekee päätöksensä 
yksimielisesti komissiota kuultuaan ja Euroopan parlamentin hy-
väksynnän saatuaan.

Vaikka ehdokasvaltioiden kanssa käytävät neuvottelut ja liitty-
mispäivämäärät kuuluvat neuvoston ja komission päätäntäval-
taan, parlamentin jäsenet valvovat menettelyä liittymispäivään 
asti varmistaakseen, että kaikki perussopimusten liittymisehdot 
täyttyvät.

Kaikkien unionin jäsenyyttä hakevien maiden on täytettävä 
niin kutsutut Kööpenhaminan kriteerit. Valtion- ja hallitusten 
päämiehet vahvistivat nämä liittymisehdot Kööpenhaminassa 
vuonna 1993, ja niitä on sen jälkeen lujitettu.

Jotta ehdokasvaltio voidaan hyväksyä Euroopan unionin jäse-
neksi, sen on täytettävä kolme kriteeriä:
– poliittinen kriteeri: maalla on oltava vakaat instituutiot, jotka 

takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä vä-
hemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun

– taloudellinen kriteeri: maalla on oltava toimiva markkinata-
lous ja edellytykset selviytyä kilpailun ja markkinavoimien 
paineista unionissa
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– yhteisön säännöstön noudattamista koskeva kriteeri: maan 
on voitava vastata jäsenyyden mukanaan tuomista velvoit-
teista, mukaan lukien unionin poliittisten, taloudellisten ja 
rahapoliittisten tavoitteiden tukeminen.

Lisäksi Euroopan parlamentti on kehottanut ottamaan huomioon 
sekä ehdokasvaltioiden valmistautumisen että unionin vastaan-
ottokyvyn. Viime vuosina parlamentissa on keskusteltu asiasta 
useaan otteeseen. Parlamentin jäsenet näyttivät vihreää valoa 
liittymisneuvottelujen aloittamiselle Turkin ja Kroatian kanssa ja 
antoivat tukensa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian jä-
senehdokkuudelle.

■ Kuuden maan yhteisöstä 27 jäsenvaltion unioniin

Maaliskuu 1957 Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, 
Länsi-Saksa ja Ranska

Tammikuu 1973 Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt 
kuningaskunta

Tammikuu 1981 Kreikka
Tammikuu 1986 Espanja ja Portugali
Marraskuu 1990 Saksan yhdistyminen: 

entisen DDR:n liittäminen EU:hun
Tammikuu 1995 Itävalta, Ruotsi ja Suomi
 Toukokuu 2004 Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, 

Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, 
Unkari ja Viro

Tammikuu 2007 Bulgaria ja Romania

Vapaaehtoinen unionista eroaminen

Lissabonin sopimuksen mukaan jäsenvaltio voi halutessaan 

erota unionista. Jäsenvaltioiden hallitukset määrittävät eroami-

seen sovellettavat yksityiskohtaiset määräykset sopimuksessa, 

joka Euroopan parlamentin on hyväksyttävä. Eronnut valtio voi 

myöhemmin liittyä uudelleen unionin jäseneksi, mutta sen on 

käytävä koko liittymismenettely uudelleen läpi. 



■ Parlamentti ja 
maailma

Useimmat neuvoston tekemistä kansainvälisistä sopi-
muksista edellyttävät Euroopan parlamentin hyväksyn-
tää, ja parlamentti osallistuu unionin humanitaarisen 
avun politiikan määrittelyyn. Parlamentin jäsenillä on 
yhä enemmän vaikutusvaltaa unionin ulkopolitiikassa, 
ja he ylläpitävät läheisiä suhteita lainsäätäjiin kaikkialla 
maailmassa. Euroopan parlamentin täysistunto on tärkeä 
foorumi maailman johtajille ja merkkihenkilöille. 

Unioni edistää arvojaan ja etujaan kansainvälisissä suhteissaan 

ja myötävaikuttaa kansalaistensa suojeluun. Se työskentelee 

rauhan ja turvallisuuden, maapallon kestävän kehityksen, kan-

sojen välisen yhteisvastuun, vapaan ja oikeudenmukaisen kau-

pan, köyhyyden poistamisen, ihmisoikeuksien turvaamisen sekä 

kansainvälisen oikeuden tarkan noudattamisen ja kehittämisen 

hyväksi.
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Ei kansainvälisiä sopimuksia 
ilman Euroopan parlamenttia

Useimmat Euroopan unionin tekemät kansainväliset sopimuk-

set edellyttävät parlamentin jäsenten hyväksyntää. Parlamentti 

onkin esimerkiksi heikkoon ihmisoikeustilanteeseen vedoten 

hylännyt rahoituspöytäkirjoja, jotka oli määrä tehdä unionin ul-

kopuolisten maiden kanssa.

Komission on lisäksi tiedotettava parlamentille Maailman kaup-

pajärjestössä käytävien monenvälisten kauppaneuvottelujen 

sekä unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävien kahden-

välisten neuvottelujen edistymisestä. Näitä neuvotteluja varten 

parlamentin jäsenet antavat suosituksia ja käyttävät kaikki vaiku-

tusmahdollisuutensa niiden tuloksia hyväksyttäessä. Lissabonin 

sopimuksen myötä Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksy-

vät yhdessä säädökset, jotka koskevat yhteisen kauppapolitiikan 

toteuttamista.

Tärkeämpi rooli kehitysyhteistyössä 
ja humanitaarisessa avussa

Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittelevät yhteispäätös-

menettelyssä toimenpiteet, jotka koskevat kehitysyhteistyöpo-

litiikan toteuttamista ja taloudellista, teknistä ja rahoitusyhteis-

työtä muiden unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Tavoitteista 

etusijalla ovat köyhyyden torjunta sekä hyvän hallinnon, demo-

kratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Parlamentti voi nykyään vaikuttaa lainsäätäjänä unionin huma-

nitaarisen avun politiikkaan, jolla pyritään avustamaan ja suo-

jelemaan sellaisten unionin ulkopuolisten maiden asukkaita, 

joissa on tapahtunut luonnon tai ihmisen aiheuttama suuron-

nettomuus.
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■ Euroopan humanitaarisen  
avun vapaaehtoisjoukot

Euroopan parlamentin ja neuvoston on vahvistettava uusien 
Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen toi-
minnan yksityiskohdat. Nämä joukot antavat Euroopan nuo-
rille mahdollisuuden osallistua unionin humanitaarisen avun 
toimiin.

Parlamentin jäsenet seuraavat  
tiiviisti EU:n ulkopolitiikkaa

Neuvosto kuulee parlamenttia ulkopolitiikan tärkeissä päätök-

sissä. Parlamentin jäsenet voivat kyseenalaistaa neuvoston poli-

tiikan ja antaa suosituksia. Unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

korkea edustaja, joka toimii myös komission varapuheenjohta-

jana, saapuu säännöllisesti täysistuntoihin kertomaan unionin 

toiminnasta maailmalla.

Parlamentilla on myös täydet oikeudet valvoa Lissabonin so-

pimuksella perustettua Euroopan ulkosuhdehallintoa. Ulko-

suhdehallinnon tehtävänä on varmistaa unionin ulkopolitiikan 

yhtenäisyys sekä poliittiselta että taloudelliselta ja sotilaalliselta 

kannalta.

Euroopan parlamentti pyrkii luomaan poliittisia, taloudellisia ja 

kulttuurisia yhteyksiä muihin maailman parlamentteihin.

Parlamentin jäsenet osallistuvat Afrikan, Karibian ja Tyynenme-

ren alueen maiden ja EU:n yhteiseen parlamentaariseen edus-

tajakokoukseen (AKT–EU), Euro–Välimeri-alueen parlamentaa-

riseen edustajakokoukseen (Euromed), jossa ovat edustettuina 

muun muassa palestiinalaishallinto ja Israel, EU:n ja Latinalaisen 

Amerikan parlamentaariseen edustajakokoukseen (Eurolat) ja 

EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaariseen edusta-

jakokoukseen (Euronest).



Parlamentissa vierailee johtohenkilöitä 
kaikkialta maailmasta

Euroopan parlamentti kutsuu säännöllisesti valtioiden päämie-

hiä, pääministereitä ja muita merkkihenkilöitä kaikkialta maa-

ilmasta täysistuntoon puhumaan parlamentin jäsenille. Viime 

vuosina parlamentissa ovat vierailleet muun muassa Jordanian 

kuningas Abdullah II, palestiinalaishallinnon presidentti Mah-

mud Abbas, Ukrainan presidentti Viktor Jushtshenko, Liberian 

presidentti Ellen Johnson-Sirleaf, Afganistanin presidentti Hamid 

Karzai, Bolivian presidentti Evo Morales, Filippiinien presidentti 

Gloria Macapagal-Arroyo, Georgian presidentti Mihail Saakašvili 

ja Israelin pääministeri Jitzhak Rabin.
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■ Ihmisoikeudet 
etusijalla

Euroopan parlamentti työskentelee ihmisoikeuksien, va-
pauden ja demokratian puolesta sekä Euroopassa että 
muualla maailmassa. Se lähettää tarkkailijoita eri puo-
lille maailmaa seuraamaan vaalien järjestämistä. Parla-
mentin jäsenet valvovat ihmisoikeuksien huomioimista 
talous- ja kauppasopimuksissa, joita EU allekirjoittaa sen 
ulkopuolisten maiden kanssa, ja myöntävät vuosittain 
Saharov-palkinnon sananvapauden puolustajille.

Euroopan parlamentti huolehtii siitä, että ihmisoikeuskysymyk-

set ovat unionin asialistan kärjessä. Aloitteillaan se pyrkii edis-

tämään muun muassa kidutuksen torjuntaa, vähemmistöjen 

suojelua, konfliktinehkäisyä, naisten ja lasten oikeuksia ja ihmis-

oikeusaktivistien suojelua.

Lisäksi parlamentti tukee aktiivisesti kansainvälisten tuomiois-

tuinten, kuten kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Ruandan 

ja entisen Jugoslavian alueen sotarikollisten tuomitsemista var-

ten luotujen erityistuomioistuinten, perustamista ja työtä.
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Ihmisoikeusloukkausten paljastaminen

Jokaisessa Strasbourgin täysistunnossa Euroopan parlamentin 

jäsenet tarkastelevat maailman eri alueiden ihmisoikeustilan-

netta. Parlamentti antaa säännöllisesti päätöslauselmia, joissa 

se kehottaa unionin toimielimiä tai jäsenvaltioiden hallituksia 

ryhtymään pikaisiin toimin perusoikeuksien loukkausten lopet-

tamiseksi.

Parlamentti julkaisee vuosittain raportin maailman ihmisoikeus-

tilanteesta, jossa se kiinnittää unionin ja maailman maiden huo-

miota kaikkein vakavimpiin rikkomuksiin. Raporteissaan se on 

esimerkiksi saattanut julkisuuteen Darfurin kansanmurhan, va-

pauksien loukkaamiset Kiinassa ja Tšetšeniassa tehdyt rikokset.

■ Euroopan parlamentti vastustaa ehdottomasti 
kuolemantuomiota

Euroopan parlamentti tuomitsee kuolemantuomion kaikissa 
tapauksissa ja olosuhteissa. Parlamentin jäsenet ovat toistu-
vasti vedonneet sen puolesta, että kuolemanrangaistusten 
täytäntöönpanoa lykättäisiin yleisesti ja ehdottomasti YK:n 
päätöslauselmalla. Näin parlamentti haluaa korostaa ihmiselä-
män ja -arvon yleismaailmallisuutta.
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Demokraattisten vaalien turvaaminen

Euroopan parlamentin jäsenistä muodostetut valtuuskunnat 

matkaavat säännöllisesti unionin ulkopuolisiin maihin vaalitark-

kailutehtäviin. Valtuuskunnat tarkkailevat vaalien yleistä sujumis-

ta ja kiinnittävät viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön huo-

mion mahdollisiin kansalaisoikeuksien loukkauksiin. Euroopan 

parlamentin jäseniä on ollut vaalitarkkailutehtävissä esimerkiksi 

Kongon demokraattisessa tasavallassa, Liberiassa, palestiinalais-

alueilla ja Ukrainassa.

Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen 
kansainvälisissä sopimuksissa

Euroopan parlamentti voi evätä hyväksyntänsä tärkeiltäkin so-

pimuksilta, jotka on määrä tehdä unionin ulkopuolisten maiden 

kanssa, jos se havaitsee, että ihmisoikeuksia ja demokratian pe-

riaatteita loukataan. Sopimuksiin sisällytetään järjestelmällisesti 

ihmisoikeuslausekkeita, joiden perusteella sopimukset voidaan 

äärimmäisissä tilanteissa purkaa, ja parlamentti seuraa tarkasti 

lausekkeiden noudattamista.
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www.europarl.europa.eu/sakharov

OLEG ORLOV
SERGEI KOVALEV

LJUDMILA ALEKSEJEVA
edustavat MEMORIAL-järjestöä ja muita

ihmisoikeuksien puolustajia

FI

Turvapaikkapolitiikka ja ihmiskaupan torjunta

Lissabonin sopimuksessa unionia kehotetaan kehittämään yh-

teinen turvapaikkapolitiikka. Yhteisillä toimintalinjoilla halutaan 

turvata asianmukainen suojeluasema kaikille poliittisille pako-

laisille ja vahvistaa yhteiset suojelun myöntämis- ja peruutta-

mismenettelyt sekä vaatimukset, joita turvapaikanhakijoiden 

vastaanotolle asetetaan.

Unionin yhteisellä maahanmuuttopolitiikalla pyritään varmista-

maan muun muassa laillisesti jäsenvaltioissa oleskelevien unio-

nin ulkopuolisten maiden kansalaisten yhtäläinen kohtelu. Eu-

roopan parlamentti on mukana ihmiskaupan, erityisesti nais- ja 

lapsikaupan torjuntaan tähtäävien toimien hyväksymisessä.

Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto

Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto on saanut nimensä 

venäläisen tiedemiehen ja poliittisen toisinajattelijan Andrei 

Saharovin mukaan. Sillä annetaan tunnustusta henkilöille ja jär-

jestöille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, demokratiaa ja sanan-

vapautta ja taistelevat suvaitsemattomuutta ja sortoa vastaan 

kaikkialla maailmassa.

Parlamentti jakaa vuonna 1988 perustetun palkinnon vuosittain 

Strasbourgissa järjestettävässä juhlaistunnossa. Palkinto pyritään 

jakamaan mahdollisimman lähellä joulukuun 10. päivää, joka on 

vuonna 1948 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien ihmis-

oikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuosipäivä.

Palkinnon ovat saaneet muun muassa Nelson Mandela (Etelä-

Afrikka), Alexander Dubček (Tšekkoslovakia), Madres de la Plaza 

de Mayo -liike (Argentiina), Aung San Suu Kyi (Burma), Ibrahim 

Rugova (Kosovo), Yhdistyneet Kansakunnat ja sen tuolloinen 

pääsihteeri Kofi  Annan, Hu Jia (Kiina) ja venäläinen ihmisoikeus-

järjestö Memorial.
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■ Euroopan  
parlamentin hallinto

Euroopan parlamentin työskentely perustuu kokous-
kalenteriin, jossa vaaleanpunaiset, punaiset, siniset ja 
turkoosit viikot vuorottelevat parlamentin toiminnan 
eri vaiheiden mukaisesti. Töiden sujuminen vaatii hyvää 
organisointia ja hallinnollista tukea. Rutiinit ovat koh-
dallaan, jokaisella on paikkansa, eikä mitään jätetä sat-
tuman varaan.

”Vaaleanpunaiset” valiokuntaviikot

Euroopan parlamentissa on 20 pysyvää valiokuntaa, jotka ovat 

erikoistuneet eri aiheisiin, kuten ympäristö, liikenne, teollisuus 

ja talousarvio. Valiokuntien koko vaihtelee, ja niissä ovat edus-

tettuina parlamentin kaikki poliittiset suuntaukset. Valiokuntien 

tehtävänä on valmistella täysistuntotyöskentelyä.

Valiokuntien kokouksissa parlamentin jäsenet keskustelevat ja 

äänestävät ensimmäisen kerran mietinnöistä, joissa esitetään 

heidän näkemyksensä lainsäädäntöehdotuksesta tai EU:n seu-

raavan vuoden talousarvioesityksestä. Jäsenet laativat myös 

”valiokunta-aloitteisia mietintöjä”, joissa he kehottavat Euroopan 

komissiota tai jäsenvaltioiden hallituksia toimimaan määrätyllä 

alalla.
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■ Erityisvaliokunnat ja tutkintavaliokunnat

Parlamentti voi tarvittaessa perustaa erityisvaliokuntia ja tut-
kintavaliokuntia. Esimerkiksi vuonna 1996 annettiin tutkinta-
valiokunnan tehtäväksi tutkia, olivatko komissio ja hallituk-
set menetelleet asianmukaisesti BSE-epidemian eli ”hullun 
lehmän taudin” suhteen. Prestige-säiliöaluksen haaksirikon 
jälkeen parlamentin jäsenet asettivat vuonna 2003 valiokun-
nan, joka tutki keinoja parantaa meriturvallisuutta. Vuonna 
2006 väliaikainen valiokunta selvitti CIA:n toimintaa Euroo-
passa, koska lehdistön paljastusten mukaan Yhdysvaltojen 
tiedustelupalvelu oli pitänyt terroristeiksi epäiltyjä henkilöi-
tä laittomasti vangittuina eräissä Euroopan maissa. Vuonna 
2007 asetettiin väliaikainen valiokunta suunnittelemaan 
Euroopan laajuisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Koko maailmaa kohdanneen rahoitus-, talous- ja sosiaalikrii-
sin johdosta vuonna 2009 asetettiin erityisvaliokunta, jonka 
on määrä esittää toimia rahoitusmarkkinoiden tervehdyttä-
miseksi ja vakauttamiseksi. 

”Punaiset” täysistuntoviikot

Parlamentin toiminta huipentuu täysistuntoon. Jäsenet kokoon-

tuvat Strasbourgin täysistuntosalissa tai lyhyempiä ylimääräisiä 

istuntoja varten Brysselissä. Valiokunnissa hyväksytyistä mietin-

nöistä keskustellaan uudelleen, niitä tarkistetaan ja lopuksi niistä 

äänestetään. Lopputulos on Euroopan parlamentin virallinen 

kanta asiaan.

Mietintöjen lisäksi parlamentin jäsenet hyväksyvät päätöslau-

selmia ja esittävät kysymyksiä ajankohtaisista aiheista suoraan 

komission ja neuvoston edustajille. Täysistunnoissa vierailee val-

tioiden päämiehiä ja merkkihenkilöitä koko maailmasta.
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Poliittisten ryhmien ”siniset” viikot

Euroopan parlamentin jä-

senet järjestäytyvät ryhmiin 

poliittisten kantojensa, eivät 

kansallisuutensa mukaan. 

Poliittisen ryhmän muodos-

tamiseen tarvitaan tietty 

vähimmäismäärä jäseniä eri 

jäsenvaltioista. Kaikki parla-

mentin jäsenet, jotka eivät 

liity mihinkään poliittiseen 

ryhmään, luokitellaan ”sitou-

tumattomiksi”.

”Ryhmäviikot” yleensä edeltävät täysistuntoja, ja niiden aikana jokai-

nen poliittinen ryhmä koordinoi ja muotoilee kustakin täysistunnon 

esityslistan aiheesta kantansa, jota se sitten istunnossa puolustaa.

”Turkoosit” viikot vietetään omassa 
vaalipiirissä tai työmatkalla

Muutama viikko vuodessa on varattu siihen, että parlamentin 

jäsenet voivat käydä omassa vaalipiirissään tapaamassa äänes-

täjiään tai lähteä työmatkalle Euroopan ulkopuolelle.

■ Mitä kieltä jäsenet puhuvat?

Parlamentilla on kaikkia täysistuntojaan ja muita kokouksia 
varten käytössään monikielinen tulkkaus- ja käännöspalvelu, 
jonka ansiosta jäsenet voivat ilmaista itseään millä tahansa 
unionin virallisella kielellä. Tulkit kääntävät simultaanisesti 
kaiken, mitä jäsenet sanovat. Kääntäjien ansiosta parlamentin 
työasiakirjat ovat saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä. 
Tämä kuvastaa Euroopan unionin kulttuurista moninaisuutta 
ja korostaa sen arvoa, ja näin kansalaiset voivat helpommin 
tutustua parlamentin jäsenten työhön.
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Hallinnollinen työnjako

Euroopan parlamentin jäsenten kahdeksi ja puoleksi vuodeksi 

valitsemalla Euroopan parlamentin puhemiehellä on tärkeä teh-

tävä: hän ohjaa kaikkia parlamentin toimintoja, johtaa puhetta 

täysistunnoissa ja allekirjoittaa neuvoston kanssa talousarvion ja 

hyväksytyt säädökset. Hän edustaa parlamenttia kansainvälisissä 

yhteyksissä ja suhteissa muihin unionin toimielimiin. Parlamen-

tissa on myös 14 varapuhemiestä, joista kullakin on oma erityis-

alansa.

Puheenjohtajakokoukseen kuuluvat parlamentin puhemies ja 

poliittisten ryhmien puheenjohtajat. Se järjestää ja suunnittelee 

parlamenttityötä eli laatii täysistuntojen aikataulun ja esityslistat 

sekä päättää valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot.

Puhemiehistö vastaa parlamentin hallintoon, henkilöstöön ja 

organisaatioon liittyvistä kysymyksistä. Se koostuu parlamentin 

puhemiehestä, varapuhemiehistä ja jäsenten valitsemista kves-

toreista. Puhemiehistöllä on valta päättää parlamentin talousar-

viosta.

Parlamentin jäsenillä ja yksiköillä on suuri hallintokoneisto pal-

veluksessaan. Pääsihteeristön tehtävänä on avustaa kaikkia par-

lamentin jäseniä edustajantoimen hoitamisessa. Se työllistää 

lähes 5 400 henkilöä – joista neljäsosa on kääntäjiä ja tulkkeja 

– jotka työskentelevät Brysselissä, Luxemburgissa, Strasbourgis-

sa ja jäsenvaltioissa sijaitsevissa tiedotustoimistoissa. Kun tähän 

lisätään poliittisten ryhmien henkilöstö ja parlamentin jäsen-

ten avustajat, parlamentin ”koneistoa” pyörittää yhteensä noin 

7 000 henkilöä.
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■ Parlamentti lähelläsi

Euroopan parlamentin toimipaikat ovat Brysselissä, Lu-
xemburgissa ja Strasbourgissa, mutta parlamentin työ-
tä voi seurata myös kotoaan. Omalta tietokoneelta voi 
mukavasti seurata täysistuntoja, tutustua asiakirjoihin 
ja lehdistötiedotteisiin tai esittää sähköisesti Euroopan 
unioniin liittyviä kysymyksiä. Jokaisen jäsenvaltion pää-
kaupungissa on myös tiedotustoimisto, joka palvelee 
kansalaisia.

Internetsivusto – ikkuna parlamenttiin

Euroopan parlamentin internetsivusto osoitteessa www.euro-
parl.europa.eu tarjoaa paljon kiinnostavaa tietoa kaikilla unionin 

virallisilla kielillä. Eri aiheita esitellään laajasti. Sivusto tarjoaa tietoa 

parlamentin jäsenten viimeaikaisesta työstä, ja siellä voi seurata 

täysistuntokeskusteluja ja äänestyksiä suorana lähetyksenä, tutus-

tua paremmin parlamentin jäseniin ja heidän tehtäviinsä, jättää 

vetoomuksen tai vain yleensä hankkia tietoja toimielimestä.
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Jotta parlamentin toiminta tulisi tutummaksi ja helpommin ym-

märrettäväksi, parlamentin asiakirjoihin voi tutustua sähköisen 

asiakirjarekisterin kautta. Myös historiallinen arkisto on saatavilla.

Europarltv – Euroopan parlamentin verkkotelevisio

Osoitteessa www.europarltv.eu on mahdollista seurata Eu-

roopan unionin ajankohtaisia uutisia ja jäsenten toimintaa sekä 

tutustua parlamentin työympäristöön. Parlamentin verkkotele-

visio käsittää neljä kanavaa, jotka on suunnattu eri kohderyhmil-

le: kouluikäisille, viestinnän ammattilaisille ja yleensä Euroopan 

unionin politiikoista kiinnostuneille kansalaisille.

Onko kysyttävää? 
Parlamentilla on sähköinen postilaatikko

Internetsivusto on hyvin kattava, mutta joskus Euroopan unionin 

”sokkeloissa” on vaikeaa suunnistaa. Euroopan parlamentilla on 

sähköinen postilaatikko, johon kaikki voivat lähettää kysymyksiä, 

tiedusteluja tai ehdotuksia unionin toimintaan kuuluvista alois-

ta. Joka vuosi parlamentti vastaa kymmeniin tuhansiin kansalais-

ten lähettämiin viesteihin.

Toimittajille ja tiedonhaluisille

Tiedotusvälineet ovat tärkeä keino lähentää ihmisiä heitä edus-

taviin toimielimiin. Parlamentilla on lehdistöpalvelu, joka tiedot-

taa toimittajille parlamentin tuoreista keskusteluista ja äänestys-

ten tuloksista. Nämä tiedot ovat kaikkien saatavilla reaaliajassa 

monikielisellä internetsivustolla. Toimittajille tarjotaan myös lo-

gistista ja teknistä tukea ja audiovisuaalista aineistoa (kuvia, vi-

deoita, äänitteitä arkistosta ym.). Lehdistöpalvelu järjestää lehdis-

tötilaisuuksia ja seminaareja unionille ajankohtaisista aiheista.
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Vierailu parlamentissa

Verkkovierailun lisäksi on myös mahdollista nähdä omin silmin, 

miten Euroopan parlamentti työskentelee ja mitä se tekee kan-

salaisten hyväksi. Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa 

sijaitsevissa parlamentin toimipaikoissa vierailee vuosittain noin 

300 000 henkilöä, jotka seuraavat täysistuntoa ja tapaavat par-

lamentin jäseniä. Vierailumahdollisuus on kaikilla, joko yksin tai 

ryhmässä. Ennen vierailua on otettava yhteyttä vierailu- ja se-

minaariyksikköön, joka järjestää kaikilla unionin virallisilla kielillä 

opastuksia, joiden aikana pyritään antamaan yleiskuva parla-

mentin toiminnasta ja asemasta sekä vastaamaan esitettyihin 

kysymyksiin.

Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta parlamentti järjestää avointen 

ovien päivän ja avaa täysistuntosalinsa Strasbourgissa ja Brys-

selissä kaikille kiinnostuneille. Joka vuosi noin 60 000 vierailijaa 

tutustuu Eurooppa-päivänä parlamentin toimitiloihin ja hankkii 

tietoa sen toiminnasta.

Brysselissä avaa pian ovensa parlamentin vierailijakeskus, joka 

esittelee interaktiivisessa näyttelyssä parlamentin toimintaa ja 

sen päätösten vaikutusta kansalaisten elämään. Multimedia-

pohjainen roolipeli antaa kävijöille mahdollisuuden eläytyä par-

lamentin jäsenen elämään.
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Tiedotustoimistot kansalaisten palveluksessa

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltion pääkaupungissa ja 

joissakin muissa suurissa kaupungeissa on Euroopan parlamen-

tin tiedotustoimisto. Niiden tehtävänä on edistää suoria yhteyk-

siä kansalaisten ja heitä edustavan parlamentin välillä.

Tiedotustoimistot toteuttavat tiedotuskampanjoita erilaisista 

Euroopan unioniin liittyvistä aiheista. Ne järjestävät seminaareja 

ja konferensseja esimerkiksi opiskelijoille, mielipidevaikuttajille 

ja median edustajille.

Tiedotustoimistot järjestävät myös eri puolilla jäsenvaltioita ta-

pahtumia, joissa Euroopan parlamentin jäsenet, paikalliset viran-

omaiset, kansalaiset ja eri yhteiskunta- ja ammattiryhmien edus-

tajat keskustelevat asianomaisen alueen kannalta tärkeimmistä 

unionin toimintalinjoista. Ne järjestävät parlamentin jäsenten, 

kansallisen, alue- ja paikallistason edustajien, lehdistön ja ylei-

sön välisiä tapaamisia.

Yhteydenotto omiin edustajiin

Euroopan parlamentin muodostavat ennen kaikkea sen jäsenet. 

Kansalaisilta vaaleissa saamansa valtuutuksen turvin parlamen-

tin jäsenet äänestävät säädöksistä ja tekevät poliittisia aloitteita, 

jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. He muokkaavat 

unionin suhtautumista tärkeisiin kansainvälisiin kysymyksiin.

Parlamentin jäsenten nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähkö-

postiosoitteet löytyvät parlamentin internetsivustolta, kohdasta 

”EP:n jäsenet”. Siellä ovat myös jäsenten ansioluettelot sekä tie-

dot heidän vaalipiiristään, poliittisesta ryhmästään, tehtävistään 

ja saavutuksistaan.

Yhteystiedot ovat sivuilla 56–59.
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■ EU:n lainsäädäntö  
lyhyesti

Yhteispäätösmenettelystä tuli Lissabonin sopimuksen myötä ”tavallinen lainsäätämisjärjestys”, 

jota noudattaen unionin säädökset hyväksytään. Se nostaa Euroopan parlamentin lainsäätäjänä 

tasaveroiseen asemaan neuvoston kanssa. Yleensä neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmis-

töllä myös aloilla, joilla ennen Lissabonin sopimuksen hyväksymistä edellytettiin yksimielisyyttä.

Aikaisemmin yhteispäätösmenettelyä noudatettiin, kun käsiteltiin esimerkiksi ympäristöä, liiken-

nettä, kuluttajasuojaa sekä tavaroiden ja työntekijöiden liikkuvuutta koskevia ehdotuksia. Kun 

soveltamisalaan lisättiin vielä viitisenkymmentä muuta politiikanalaa, yhteispäätösmenettelyä 

käytetään jo yhteensä 86 alalla. Nykyään sitä sovelletaan myös asioihin, jotka aiemmin kuuluivat 

neuvoston lähes yksinomaiseen päätäntävaltaan – kuten maatalous, kalastus sekä oikeus- ja sisä-

asioihin liittyvät aloitteet – sekä unionin uusiin toiminta-aloihin, joita ovat matkailu, nuorisoasiat 

ja urheilu.

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä on kolme vaihetta. Pääpiirteissään se etenee seuraavasti:

Komissio antaa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Ensimmäisessä käsittelyssä (ensimmäinen vaihe, jossa ehdotusta tarkastellaan) parlamentti joko 

esittää tai ei esitä tarkistuksia eli muutosehdotuksia komission ehdotukseen. Jos parlamentti ei 

esitä tarkistuksia ja jos myös neuvosto ehdotusta käsiteltyään hyväksyy sen, ehdotus on hyväk-

sytty. Se hyväksytään myös, jos neuvosto hyväksyy parlamentin esittämät tarkistukset. Uusi sää-

dös voi näin ollen tulla voimaan. Jos neuvosto ei hyväksy kaikkia parlamentin jäsenten esittämiä 

tarkistuksia, se esittää parlamentille vaihtoehtoisen tekstin, joka kuvastaa jäsenvaltioiden ensim-

mäisessä käsittelyssä ilmaisemaa kantaa.

Tästä alkaa toinen käsittely. Lainsäädäntömenettely päättyy, jos parlamentin jäsenet hyväksyvät 

neuvoston kannan, jos he hylkäävät sen tai jos he eivät ilmaise omaa kantaansa kolmen kuu-

kauden kuluessa. Jos jäsenet sen sijaan esittävät tarkistuksia neuvoston kantaan, neuvoston on 

järjestettävä toinen käsittely, jossa se tarkastelee parlamentin tarkistuksia. Säädösehdotus hyväk-

sytään, jos neuvosto hyväksyy kaikki tarkistukset.
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Muussa tapauksessa on pyrittävä yhteisymmärrykseen, jota etsitään sovittelun avulla. Menet-

telyä jatkaa sovittelukomitea, joka muodostuu parlamentin ja neuvoston edustajista. Myös ko-

missio on mukana koko sovittelun ajan. Jos sovittelukomitea ei kuuden viikon kuluessa pääse 

yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstistä, säädöstä ei anneta.

Jos eri toimielinten edustajat sen sijaan pääsevät yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstistä, siitä 

järjestetään kolmas ja viimeinen käsittely parlamentin täysistunnossa ja neuvostossa. Jos teksti 

hyväksytään, säädös tulee voimaan. Jos päätös on kielteinen, ehdotettua säädöstä ei anneta.

Lainsäädäntömenettelyn alkuvaiheessa ehdotus toimitetaan kansallisille parlamenteille, joilla on 

kahdeksan viikkoa aikaa ar-vioida, onko se toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen. 

Jos riittävän moni kansallinen parlamentti kyseenalaistaa säädösehdotuksen, unionin toimielin-

ten on tarkasteltava asiaa uudelleen. Jos ne päättävät jatkaa menettelyä, niiden on perusteltava 

päätöksensä.

Erityinen lainsäätämisjärjestys

Kun lainsäädäntömenettely poikkeaa edellä kuvatusta, kyseessä on ”erityinen lainsäätämisjärjes-

tys”. Tällainen on myös seuraavassa luvussa kuvattu talousarvion hyväksymismenettely.
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Tietyt säädökset neuvosto hyväksyy yksimielisellä päätöksellä Euroopan parlamentin hyväksyn-

nän saatuaan. Parlamentin jäsenillä on siten eräänlainen veto-oikeus, jonka nojalla he voivat 

hylätä tai hyväksyä ehdotukset kokonaisuudessaan mutta eivät ehdottaa muutoksia. Näin toi-

mitaan esimerkiksi, kun päätetään monivuotisesta rahoituskehyksestä, hyväksytään toimia syr-

jinnän torjumiseksi tai laajennetaan kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia (jotka edellyttävät myös 

jäsenvaltioiden ratifi ointia).

On myös säädöksiä, jotka neuvosto hyväksyy yksimielisesti tai määräenemmistöllä ”kuultuaan” 

ensin parlamenttia. Näissä tapauksissa parlamentin jäsenten näkemys ei velvoita mihinkään, 

vaan jäsenvaltioiden hallituksilla on asiassa viimeinen sana. Menettelyä sovelletaan esimerkik-

si sosiaaliturvaa ja sosiaalista suojelua koskeviin asioihin, verotussäännöksiin energia-alalla sekä 

valmisteverojen ja muiden välillisten verojen yhdenmukaistamiseen. Lisäksi sitä sovelletaan ope-

ratiiviseen poliisiyhteistyöhön ja sellaisten tilanteiden määrittelyyn, joissa jäsenvaltioiden viran-

omaiset voivat toimia toisen jäsenvaltion alueella.

Myös säännöt, jotka koskevat äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta asuinjäsenvaltion kunnallisvaa-

leissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa, vahvistetaan tätä menettelyä noudattaen. Neuvosto 

voi kuitenkin parlamenttia kuultuaan yksimielisesti päättää soveltaa tavallista lainsäätämisjärjes-

tystä.
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■ EU:n talousarvion  
hyväksyminen

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen unio-

nin vuotuisen talousarvion viisivuotisen rahoituskehyksen pohjalta. Rahoituskehys vahvistetaan 

asetuksella, jonka budjettivallan käyttäjät eli parlamentti ja neuvosto hyväksyvät.

Kukin toimielin, Euroopan keskuspankkia lukuun ottamatta, laatii heinäkuun 1. päivään mennes-

sä ennakkoarvion seuraavan varainhoitovuoden menoistaan. Komissio kokoaa nämä ennakko-

arviot talousarvioesitykseen, joka sisältää arvion tuloista ja menoista. Se antaa talousarvioesityk-

sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1. syyskuuta. Seuraavaksi on neuvoston 

tehtävä vahvistaa kantansa talousarvioesitykseen ja ilmoittaa se perusteluineen Euroopan parla-

mentille viimeistään 1. lokakuuta.

Talousarvio hyväksytään, jos Euroopan parlamentti hyväksyy neuvoston kannan tai jos se ei ole 

tehnyt ratkaisuaan 42 päivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta. Jos parlamentti sen sijaan 

 ehdottaa talousarvioesitykseen tarkistuksia, tarkistettu esitys toimitetaan neuvostolle ja komis-

siolle. Jos neuvosto hyväksyy kaikki tarkistukset kymmenen päivän kuluessa, talousarvio katso-

taan hyväksytyksi.

Muutoin Euroopan parlamentin puhemies kutsuu yhteisymmärryksessä neuvoston puheenjoh-

tajan kanssa koolle sovittelukomitean, jossa istuvat budjettivallan käyttäjien eli parlamentin ja 

neuvoston edustajat ja jonka tehtävänä on päästä sopimukseen yhteisestä tekstistä. Komissio 

osallistuu sovittelukomitean työskentelyyn ja pyrkii edistämään Euroopan parlamentin ja neu-

voston kantojen lähenemistä. Jos sovittelukomitea ei pääse 21 päivän kuluessa yhteisymmär-

rykseen yhteisestä tekstistä, komission on tehtävä uusi talousarvioesitys. Jos sovittelukomitea 

sen sijaan pääsee yhteisymmärrykseen, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kummallakin 

14 päivää aikaa hyväksyä yhteinen teksti.

Talousarvio katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto molemmat 

hyväksyvät yhteisen tekstin tai eivät saa tehtyä päätöstä taikka jos toinen toimielimistä hyväksyy 

yhteisen tekstin mutta toinen ei saa tehtyä päätöstä.
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Komissio tekee uuden talousarvioesityksen, jos parlamentti ja neuvosto molemmat hylkäävät 

yhteisen tekstin tai jos toinen toimielimistä hylkää sen ja toinen ei saa tehtyä päätöstä. Näin teh-

dään myös, jos parlamentti hylkää yhteisen tekstin, vaikka neuvosto hyväksyisi sen.

Jos käy niin, että parlamentti hyväksyy yhteisen tekstin, mutta neuvosto hylkää sen, parlamentti 

voi jäsentensä ja annettujen äänten kolmen viidesosan enemmistöllä vahvistaa kaikki tarkistuk-

set tai osan niistä. Jos jotakin Euroopan parlamentin tarkistusta ei vahvisteta, sovittelukomiteas-

sa hyväksytty kanta tarkistuksen kohteena olevaan budjettikohtaan pysyy voimassa. Talousarvio 

katsotaan lopullisesti hyväksytyksi tämän mukaisesti.
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■ Euroopan unionin  
avainkäsitteet

Alueiden komitea

Vuonna 1994 perustettu alueiden komitea on poliittinen edustajakokous, joka edustaa alueelli-

sia yhteisöjä. Komission ja neuvoston on kuultava alueiden komiteaa kaikista sellaisilla aloilla teh-

dyistä ehdotuksista, joiden vaikutukset tuntuvat paikallis- tai aluetasolla. Näitä aloja ovat muun 

muassa taloudellinen ja sosiaalinen koheesio, Euroopan laajuiset infrastruktuuriverkot, koulutus 

ja kulttuuri, työllisyyspolitiikka, ympäristö ja liikenne. Lissabonin sopimuksessa alueiden komi-

tealle annetaan oikeus valittaa unionin tuomioistuimeen, jos säädökset, joista sitä on kuultava, 

eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Alueiden komitea koostuu 344 jäsenestä, jotka ovat 

vaaleilla valittuja alue- tai paikallistason edustajia ja jotka neuvosto nimittää neljäksi vuodeksi 

jäsenvaltioiden esityksen perusteella.

Euroopan investointipankki

Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan investointipankin tehtävänä on edistää taloudellista, so-

siaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unionin alueen tasapainoisen kehityksen kautta. Pankki 

myöntää pitkän aikavälin rahoitusta konkreettisiin hankkeisiin, joiden taloudellinen ja tekninen 

sekä ympäristöön ja rahoitukseen liittyvä elinkelpoisuus on taattu. Unionin ulkopuolella Euroo-

pan investointipankki tukee hakijamaiden ja Länsi-Balkanin maiden liittymistä edeltäviä strate-

gioita. Se panee myös täytäntöön unionin kehitysapuun ja -yhteistyöhön liittyvien sopimusten 

rahoitusosan.

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (EKP), joka aloitti toimintansa Frankfurtissa 30. kesäkuuta 1998, johtaa 

euroalueen jäsenvaltioiden rahapolitiikkaa. Sen tärkeimpinä tehtävinä on ollut 1. tammikuusta 

1999 lähtien hintojen vakauden ylläpitäminen euroalueella ja Euroopan keskuspankkijärjestel-

män määrittelemän Euroopan unionin rahapolitiikan täytäntöönpano. EKP toimii täysin itsenäi-

sesti. Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan EKP:n asema unionin toimielimenä.
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Euroopan komissio

Euroopan komissio edustaa ja puolustaa Euroopan unionin yleisiä etuja. Sillä on miltei yksin-

omainen oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Komissio valmistelee ja panee täytäntöön Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston hyväksymiä säädöksiä eri politiikanaloilla. Komissiolla on lisäksi 

toimeenpano-, hallinnointi- ja valvontavalta. Se varmistaa unionin politiikan käytännön suunnit-

telun ja täytäntöönpanon, toteuttaa talousarvion ja hallinnoi unionin ohjelmia. Perussopimusten 

valvojana se seuraa Euroopan unionin lainsäädännön soveltamista jäsenvaltioissa.

Jäsenvaltioiden hallitukset nimeävät komission puheenjohtajaehdokkaan Euroopan parlamen-

tin vaalien tuloksen perusteella, ja parlamentti vahvistaa komission puheenjohtajan valinnan 

jäsentensä enemmistöllä. Neuvosto nimittää muut komission jäsenet – yhden kustakin jäsen-

valtiosta lukuun ottamatta komission puheenjohtajan kotimaata – viiden vuoden kaudeksi yh-

teisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa. Yksi komission varapuheenjohtajista toimii unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana. Komission hyväksymisestä kokonai-

suudessaan äänestetään parlamentissa, jolle komissio on vastuussa toiminnastaan.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamiehellä on valtuudet ottaa vastaan unionin kansalaisilta sekä niiltä luon-

nollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on 

jossakin jäsenvaltiossa, kanteluja unionin toimielinten ja virastojen (ei kuitenkaan Euroopan unio-

nin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen) toiminnassa ilmenneistä epäkohdista. 

Kantelun aiheena voi olla esimerkiksi tiedotuksen puute tai tiedon epääminen, perusteeton hal-

linnollinen viive, epätasa-arvoinen tai syrjivä käytäntö tai avoimuuden puute.

Euroopan petostentorjuntavirasto

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on 1. kesäkuuta 1999 alkaen vastannut Euroopan unio-

nin talousarviota vahingoittavien petosten torjunnasta. Virasto voi tutkia kaikkien unionin toimi-

elinten ja virastojen hallintoa ja rahoitusta, ja se toimii täysin itsenäisesti.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kotipaikka on Luxemburg. Siihen kuuluu yksi edustaja 

kustakin jäsenvaltiosta. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa Euroopan unionin (ja kaikkien unio-

nin perustamien virastojen) tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä sen, että 

varainhoito on ollut moitteetonta. Se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle lausuman ti-

lien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 

Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoidon mah-

dollisista epäkohdista.

Euroopan unioni

Euroopan unionin perusarvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, 

oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien ja myös vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen. Nämä 

ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättö-

myys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.

Lissabonin sopimuksessa Euroopan yhteisöstä ja Euroopan unionista tuli yksi ja sama oikeushenki-

lö, Euroopan unioni. Vanha ”kolmen pilarin” järjestelmä lakkautettiin; toinen ja kolmas pilari koskivat 

lähinnä hallitustenvälistä toimintaa (yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä oikeus- ja sisäasiat). 

Nykyisin käytössä on yksi ainoa toimielinkehys, jossa sovelletaan yleisesti niin sanottua yhteisöme-

netelmää, lukuun ottamatta ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityismenettelyjä.

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset 

ja sosiaaliset oikeudet, jotka aikaisemmin on vahvistettu monissa erillisissä kansallisissa, euroop-

palaisissa ja kansainvälisissä asiakirjoissa ja säädöksissä. Perusoikeuskirjasta, jonka laati muun 

muassa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenistä koostunut valmistelukun-

ta, annettiin juhlallinen julistus Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa Nizzassa joulukuussa 

2000. Perussopimusten uudistamista koskevassa huippukokouksessa Lissabonissa lokakuussa 

2007 EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät, että perusoikeuskirjasta tehdään oikeu-

dellisesti sitova Euroopan parlamentin vaatimuksen mukaisesti. Lissabonin sopimuksen tultua 

voimaan tämä toteutui. Tietyt jäsenvaltiot – Puola, Tšekin tasavalta ja Yhdistynyt kuningaskunta 

– saivat kuitenkin osittaisen poikkeusluvan olla soveltamatta perusoikeuskirjaa.
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Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuimen kotipaikka on Luxemburg. Tuomioistuin huolehtii siitä, että 

perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia. Unionin tuomioistuimes-

sa on tuomareita yhtä monta kuin unionissa on jäsenvaltioita. Tuomareita avustaa kahdeksan 

julkisasiamiestä, jotka nimitetään jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella kuudeksi vuodeksi. 

Tuomioistuimella on kaksi päätehtävää: se tarkistaa, ovatko unionin toimielinten ja hallitusten 

antamat säädökset sopusoinnussa perussopimusten kanssa, ja antaa kansallisten tuomioistuin-

ten pyynnöstä lausunnon unionin oikeuden tulkinnasta tai säännösten pätevyydestä. Unionin 

tuomioistuimeen kuuluvat myös unionin yleinen tuomioistuin, jossa on vähintään yksi tuomari 

jäsenvaltiota kohden, ja erityistuomioistuimia.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Rooman sopimuksilla vuonna 1957 perustettu Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-an-

tava edustajakokous, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden kansalaisyh-

teiskuntaa edustavien järjestöjen edustajista. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

mukaan tietyillä aloilla ei voida tehdä päätöstä ennen kuin neuvosto tai komissio on kuullut Euroo-

pan talous- ja sosiaalikomiteaa; näitä aloja ovat muun muassa työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, koulutus, 

kansanterveys, kuluttajansuoja, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä maatalouspolitiik-

ka. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea muodostuu 344 jäsenestä, joita jäsenvaltioiden hallitukset 

ehdottavat ja jotka neuvosto nimittää viiden vuoden toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia.

Eurooppa-neuvosto

Lissabonin sopimuksessa Eurooppa-neuvostosta tehtiin unionin toimielin. Eurooppa-neuvos-

toon kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai niiden hallitusten 

päämiehet. Eurooppa-neuvosto antaa unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrit-

telee sen yleiset poliittiset suuntaviivat. Sillä ei ole lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä, ja se tekee 

ratkaisunsa yleensä yhteisymmärryksessä.

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta alkaen Eurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajansa 

kahden ja puolen vuoden kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvoston puheen-

johtaja ei saa hoitaa yhtäaikaisesti kansallista tehtävää. Hän huolehtii yhteistyössä komission 

puheenjohtajan kanssa Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja sen työskentelyn jatku-

vuudesta sekä pyrkii edistämään yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä Eurooppa-neuvostos-

sa. Hän raportoi Euroopan parlamentille jokaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta ja huoleh-

tii omalla tasollaan ja tässä ominaisuudessa unionin ulkoisesta edustuksesta, mikä ei kuitenkaan 

rajoita unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimivaltaa.
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Neuvosto

Neuvosto käyttää yhdessä parlamentin kanssa lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Lissabonin sopi-

muksessa lisättiin huomattavasti aloja, joilla neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä. 

Toimielimistä neuvostolla on tärkein asema päätöksenteossa yhteisen ulko- ja turvallisuuspoli-

tiikan (YUTP) ja talouspolitiikan koordinoinnin alalla. Neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden 

ministerit; se on jäsenvaltioita edustava toimielin. Neuvoston kotipaikka on Bryssel, mutta se voi 

kokoontua myös Luxemburgissa.

Neuvosto kokoontuu eri kokoonpanoissa, jotka koostuvat jäsenvaltioiden asiasta vastaavista 

ministereistä: yleiset asiat; talous- ja rahoitusasiat; työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-

asiat; kilpailukyky; yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa; liikenne, televiestintä ja energia; maatalous ja 

kalastus; ympäristö; koulutus, nuoriso ja kulttuuri. Neuvoston eri kokoonpanojen puheenjoh-

tajan toimessa vuorottelevat puolivuotiskausittain ne kolme valtiota, jotka kulloinkin hoitavat 

18 kuukauden ajan neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta.

Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana sen sijaan toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspo-

litiikan korkea edustaja, jonka toimi perustettiin Lissabonin sopimuksella. Hän johtaa unionin 

yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja huolehtii unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuu-

desta. Korkea edustaja osallistuu tämän politiikan muotoiluun ja toteuttaa sitä neuvoston val-

tuuttamana. Tässä tehtävässä häntä avustaa uusi Euroopan ulkosuhdehallinto. Hän johtaa myös 

yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja osallistuu Eurooppa-neuvoston kokouksiin.

Sisämarkkinat

Euroopan unioni on laaja alue, jolla henkilöt, tavarat, palvelut ja pääomat voivat useimmiten 

liikkua vapaasti ikään kuin jäsenvaltiot muodostaisivat yhden suuren maan ilman rajavalvontaa 

ja tullimaksuja. Yhteisten markkinoiden toteutus on kuitenkin vaatinut aikaa. Euroopan talous-

alueen jäsenvaltioiden väliset tullit poistettiin vasta 1. heinäkuuta 1968. Muiden kaupan esteiden 

poistaminen vei myös aikaa, ja sisämarkkinat toteutuivat vasta vuoden 1992 lopulla.

Talous- ja rahaliitto

Talous- ja rahaliitto (EMU) merkitsee unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahapolitiikan yhdenmu-

kaistamisprosessia, jonka tavoitteena on yhteisen rahan, euron, käyttöönottaminen. Tammikuun 

1. päivänä 1999 valuuttakurssit kiinnitettiin peruuttamattomasti suhteessa euroon, ja EMU-maat 

ottivat käyttöön yhteisen rahan.

Eurosetelit ja -kolikot korvasivat kansalliset rahayksiköt 1. tammikuuta 2002. Kaikki jäsenvaltiot 

eivät ole ottaneet euroa käyttöön.



51
EU

RO
O

PA
N

 U
N

IO
N

IN
 AVA

IN
K

Ä
SITTEET

Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 liittyneen 12 jäsenvaltion on otettava euro käyttöön, kun 

ne täyttävät niin kutsutut lähentymiskriteerit, joilla pyritään varmistamaan, että EMUn talouske-

hitys on tasapainoista ja että se ei synnytä jännitteitä jäsenvaltioiden välillä.

Toimivallan jako

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaa on kolmenlaista:

– Unionin yksinomainen toimivalta merkitsee, että jäsenvaltiot ovat luovuttaneet päätäntäval-

lan peruuttamattomasti unionille esimerkiksi tulliliittoon, kilpailusääntöihin, euroalueen raha-

politiikkaan ja yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvissä asioissa.

– Jaettu toimivalta on yleisin, ja sitä sovelletaan muun muassa seuraavilla aloilla: sisämarkki-

nat, kuluttajansuoja, maatalous ja kalastus, energia, liikenne, kansanterveys, sosiaalipolitiikka 

ja alueellinen koheesio, tutkimus, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu sekä vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alue.

– Unioni voi myös käyttää toimivaltaa tukeakseen, koordinoidakseen tai täydentääkseen jäsen-

valtioiden toimia etenkin seuraavilla aloilla: terveyden suojelu, teollisuus, kulttuuri, matkailu, 

yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, nuorisoasiat ja urheilu sekä pelastuspalvelu.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteilla varmistetaan, että toimivallan jakoa noudatetaan.

Toissijaisuus ja suhteellisuus

Toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on varmistaa, että päätökset tehdään mahdollisimman 

lähellä kansalaisia. Sen mukaan arvioidaan, onko mielekkäämpää toimia unionin tasolla kuin jä-

senvaltioiden keskus-, alue- tai paikallishallinnon tasolla. Käytännössä toissijaisuusperiaate mer-

kitsee, että unioni ryhtyy toimiin aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, vain 

jos unionin toiminta on tehokkaampaa kuin kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toiminta. 

Toissijaisuusperiaate liittyy läheisesti suhteellisuusperiaatteeseen. Viimeksi mainitun mukaisesti 

unionin toiminnassa ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavutta-

miseksi.

Lissabonin sopimuksessa kansallisille parlamenteille annetaan tehtäväksi varmistaa heti lain-

säädäntömenettelyn alkuvaiheessa, että näitä periaatteita noudatetaan. Kansalliset parlamentit 

voivat tietyin ehdoin velvoittaa unionin toimielimet tarkastelemaan säädöksen tarkoituksenmu-

kaisuutta uudelleen ja vaatia toimielimiltä perustelut, jos nämä päättävät tästä huolimatta jatkaa 

menettelyä. Alueiden komitealla on oikeus valittaa unionin tuomioistuimeen, jos toissijaisuuspe-

riaatetta on rikottu säädöksissä, joiden hyväksyminen edellyttää alueiden komitean kuulemista.
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Unionin kansalaisuus

Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Unionin kansalaisuus 

täydentää muttei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. Lissabonin sopimuksessa todetaan, että 

unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jon-

ka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti. Lisäksi 

sopimuksessa todetaan, että unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan ja että 

Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla.

Unionin kansalaisilla on oikeus muun muassa liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. 

Heillä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa ja asuinjäsenvaltionsa 

kunnallisvaaleissa samoin edellytyksin kuin kyseisen valtion kansalaisilla. Jos unionin ulkopuoli-

sessa maassa ei ole unionin jäsenvaltion edustustoa, kyseisen jäsenvaltion kansalaisilla on oikeus 

saada suojelua minkä tahansa toisen EU-valtion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta.

Unionin säädökset

Unionin toimivallan käyttö konkretisoituu toimielinten hyväksymissä asetuksissa, direktiiveissä ja 

päätöksissä ja niiden antamissa suosituksissa ja lausunnoissa. Asetus pätee yleisesti, se on kaikilta 

osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Direktiivi velvoittaa 

saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kan-

sallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot. Päätös on kaikilta osiltaan velvoittava. Suo-

situkset ja lausunnot eivät ole sitovia.

Yhteisön säännöstö

Yhteisön säännöstö kattaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteiset oikeudet ja velvollisuudet. 

Se käsittää Euroopan unionin lainsäädännön ja perussopimukset, julistukset ja päätöslauselmat, 

kansainväliset sopimukset unionin toimialoilla ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön. Ha-

kijamaiden on hyväksyttävä säännöstö ennen unioniin liittymistä ja saatettava liittymisen jälkeen 

unionin lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöään.



■ Euroopan yhdentymisen 
tärkeimmät päivämäärät

Toukokuun 9. päivä 1950 – Ranskan ulkoministeri Robert Schuman tekee Jean Monnet’n aja-
tukseen perustuvan ehdotuksen Ranskan ja Länsi-Saksan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseksi. 
Robert Schumanin puheen päivämäärää, 9. toukokuuta, on siitä lähtien juhlittu Eurooppa-päi-
vänä.

Huhtikuu 1951 – Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Länsi-Saksa ja Ranska perustavat Pariisin 
sopimuksella Schumanin suunnitelmaan pohjautuvan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY).

Maaliskuu 1957 – Kuusi perustajamaata allekirjoittaa Rooman sopimuksen, jolla perustetaan 
Euroopan talousyhteisö (ETY) eli ”yhteismarkkinat” sekä Euroopan atomienergiayhteisö (Eura-
tom) ja joka tulee voimaan 1. tammikuuta 1958.

Maaliskuu 1958 – Euroopan parlamentaarisen edustajakokouksen järjestäytymisistunto.

Maaliskuu 1962 – Euroopan parlamentaarinen edustajakokous muuttaa nimensä Euroopan 
parlamentiksi.

Heinäkuu 1968 – Teollisuustuotteiden tullimaksut poistetaan kokonaan 18 kuukautta suunni-
teltua aiemmin ja yhteinen tullitariffi yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa 
varten otetaan käyttöön.

Tammikuu 1973 – Yhteisön ensimmäinen laajentuminen: Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningas-
kunta liittyvät Euroopan yhteisöön.

Kesäkuu 1979 – Euroopan parlamentin ensimmäiset yleiset vaalit. Tätä ennen kansalliset parla-
mentit valitsivat edustajat. Yhdeksästä maasta valitaan 410 jäsentä Euroopan parlamenttiin.

Tammikuu 1981 – Kreikka liittyy Euroopan yhteisöön.

Kesäkuu 1984 – Euroopan parlamentin vaalit: Kymmenestä maasta valitaan 441 jäsentä Euroo-
pan parlamenttiin.

Tammikuu 1986 – Espanja ja Portugali liittyvät Euroopan yhteisöön.

Heinäkuu 1987 – Euroopan yhtenäisasiakirja tulee voimaan. Parlamentin valtuuksia vahviste-
taan. 53
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Kesäkuu 1989 – Euroopan parlamentin vaalit: 12 maasta valitaan 525 jäsentä Euroopan parla-
menttiin.

Marraskuu 1989 – Berliinin muuri murtuu, kylmä sota päättyy, ja kahtia jakautuneen Euroopan 
yhdistäminen voi alkaa.

Tammikuu 1993 – Sisämarkkinat ja ”neljä vapautta” toteutuvat: tavaroiden, palvelujen, henkilöi-
den ja pääomien vapaasta liikkuvuudesta tulee totta.

Marraskuu 1993 – Maastrichtissa allekirjoitettu sopimus Euroopan unionista tulee voimaan. Sii-
nä lasketaan perusta yhtenäisvaluutan käyttöönotolle, yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle 
sekä oikeus- ja sisäasioiden tiiviimmälle yhteistyölle. Nimitys ”Euroopan unioni” korvaa virallisesti 
nimityksen ”Euroopan yhteisö”. Sopimuksessa otetaan käyttöön Euroopan parlamentille todelli-
set lainsäädäntövaltuudet antava ”yhteispäätösmenettely”.

Kesäkuu 1994 – Euroopan parlamentin vaalit: 12 maasta valitaan 567 jäsentä Euroopan parla-
menttiin.

Tammikuu 1995 – Itävalta, Ruotsi ja Suomi liittyvät Euroopan unioniin.

Toukokuu 1999 – Amsterdamin sopimus tulee voimaan. Siinä määrätään toimenpiteistä, joilla 
uudistetaan unionin toimielimiä, vahvistetaan Euroopan vaikutusvaltaa maailmassa ja kohdiste-
taan enemmän resursseja työllisyyteen ja kansalaisoikeuksiin.

Kesäkuu 1999 – Euroopan parlamentin vaalit: 15 maasta valitaan 626 jäsentä Euroopan parla-
menttiin.

Joulukuu 2001 – Laekenin huippukokoukseen kokoontunut Eurooppa-neuvosto antaa unionin 
tulevaisuutta koskevan julistuksen, joka pohjustaa EU:n laajaa uudistusprosessia ja Euroopan pe-
rustuslain laatimisesta vastaavan valmistelukunnan perustamista.

Tammikuu 2002 – Eurosetelit ja -kolikot lasketaan liikkeeseen 12 maassa, ja ne korvaavat siihen 
saakka käytetyt kansalliset rahayksiköt.

Helmikuu 2003 – Nizzan sopimus tulee voimaan. Siinä valmistellaan kymmenen uuden valtion 
liittymistä EU:hun seuraavana vuonna. Unionin perusoikeuskirja hyväksytään.

Heinäkuu 2003 – Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta saa päätökseen Euroopan 
perustuslakia koskevan työnsä.

Toukokuu 2004 – Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari 
ja Viro liittyvät Euroopan unioniin.

Kesäkuu 2004 – Euroopan parlamentin vaalit: 25 maasta valitaan 732 jäsentä Euroopan parla-
menttiin.

Lokakuu 2004 – Valtion- ja hallitusten päämiehet allekirjoittavat sopimuksen Euroopan perus-
tuslaista.
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Touko-kesäkuu 2005 – Luonnos Euroopan perustuslaiksi hylätään Alankomaiden ja Ranskan 
kansanäänestyksissä.

Tammikuu 2007 – Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Euroopan parlamentin jä-
senten määrä nousee 785:een. Slovenia ottaa euron käyttöön.

Maaliskuu 2007 – Rooman sopimuksen 50-vuotispäivänä parlamentti allekirjoittaa neuvoston 
ja komission kanssa Berliinin julistuksen.

Lokakuu 2007 – Lissabonin huippukokouksessa unionin valtion- ja hallitusten päämiehet pää-
sevät sopimukseen perussopimusten uudistamisesta.

Joulukuu 2007 – Euroopan parlamentin puhemies ja komission ja neuvoston puheenjohtajat 
allekirjoittavat Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja valtion- ja hallitusten päämiehet allekirjoit-
tavat Lissabonin sopimuksen.

Tammikuu 2008 – Kypros ja Malta ottavat euron käyttöön.

Tammikuu 2009 – Slovakia ottaa euron käyttöön. Siitä tulee euroalueen 16. valtio.

Kesäkuu 2009 – Euroopan parlamentin vaalit: 27 maasta valitaan 736 jäsentä Euroopan parla-
menttiin.

Joulukuu 2009 – Lissabonin sopimus tulee voimaan. Euroopan unionista tulee oikeushenkilö 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirjasta oikeudellisesti sitova. Parlamentin lainsäädäntö- ja bud-
jettivaltaa lisätään, ja se voi yhä laajemmin valvoa muita toimielimiä. Yhteispäätösmenettelystä ja 
neuvoston määräenemmistöpäätöksistä tulee ”tavallinen lainsäätämisjärjestys”, jonka mukaisesti 
unionin säädökset hyväksytään ja jota sovelletaan lähes kaikilla unionin toimivallan aloilla.
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■ Parlamentin  
yhteystiedot

Euroopan parlamentti
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22306933

Euroopan parlamentti
Plateau du Kirchberg

BP 1601

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-1

 +352 4300-24842

Euroopan parlamentti
Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

  +33 388174001

 +33 388174860

Vetoomukset Kansalaisten postilaatikko

Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin puhemies

Rue Wiertz / Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Euroopan parlamentti
Kansalaisten postilaatikko

GOL03A012

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

 +352 4300-27072

Vierailut ja seminaarit

Euroopan parlamentti
Vierailut ja seminaarit

Rue Wiertz / Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22843530

Euroopan parlamentti
Vierailut ja seminaarit

Bureau de Strasbourg

BP 1024 F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

 +33 388175184

Euroopan parlamentti
Vierailut ja seminaarit

7, rue du Marché-aux-Herbes

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

  epluxembourg@europarl.europa.eu

Euroopan parlamentin internetsivustolla on myös sähköinen postilaatikko kansalaisia varten: 

www.europarl.europa.eu
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Tiedotustoimistot

BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES
Postiosoite: Rue Wiertz / Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vierailijat: Rue de Treves / Trierstraat 3

1050 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842005

 +32 22307555

 epbrussels@europarl.europa.eu

 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

SOFIA 
Moskovska Str. 9

1000 Sofia

BULGARIA

  +359 29853545

 +359 29819944

 epsofia@europarl.europa.eu

 www.europarl.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24

110 00 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

  +420 255708208

 +420 255708200

 eppraha@europarl.europa.eu

 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115

1123 København K

DANMARK

  +45 33143377

 +45 33150805

 epkobenhavn@europarl.europa.eu

 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
Unter den Linden 78

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

  +49 3022801000

 +49 3022801111

 epberlin@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardstraße 27

80469 München

DEUTSCHLAND

  +49 8920208790

 +49 89202087973

 epmuenchen@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4

10143 Tallinn

ESTONIA 

  +372 6306969

 +372 6306968

 eptallinn@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ee

ÉIRE/IRELAND
DUBLIN
43 Molesworth Street

Dublin 2

IRELAND

  +353 16057900

 +353 16057999

 epdublin@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ATHINA
Leof. Amalias 8

105 57 Athina

GREECE

  +30 2103278900

 +30 2103311540

 epathinai@europarl.europa.eu

 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid

ESPAÑA

  +34 914364747

 +34 915783171

 epmadrid@europarl.europa.eu

 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 90 1r

08008 Barcelona

ESPAÑA

  +34 932722044

 +34 932722045

 epbarcelona@europarl.europa.eu 

 www.europarlbarcelona.eu
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FRANCE

PARIS
288 bd Saint-Germain

75341 Paris Cedex 07

FRANCE

  +33 140634000

 +33 145515253

 epparis@europarl.europa.eu

 www.europarl.fr

STRASBOURG
Centre de presse — BP 1024

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE

  +33 388174001

 +33 388175184

 epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse

BP 22164

13241 Marseille Cedex 01

FRANCE

  +33 496115290

 +33 491909503

 epmarseille@europarl.europa.eu

 http://sudest.europarl.fr

ITALIA

ROMA
Via IV Novembre 149

00187 Roma

ITALIA

  +39 06699501

 +39 0669950200

 eproma@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59

20123 Milano

ITALIA

  +39 024344171

 +39 02434417500

 epmilano@europarl.europa.eu

 www.europarl.it

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

NICOSIA
Vyronos Avenue 30

1096 Nicosia

CYPRUS

  +357 22870500

 +357 22767733

 epnicosia@europarl.europa.eu

 www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RIGA
Aspazijas bulvāris 28 

Riga, LV-1050

LATVIJA

  +371 67085460

 +371 67085470

 epriga@europarl.europa.eu

 www.europarl.lv

LIETUVA
VILNIUS 
Naugarduko st. 10

LT-01309 Vilnius

LIETUVA

  +370 52120766

 +370 52619828 

 epvilnius@europarl.europa.eu 

 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

 epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
Deák Palota

Budapest

Deák Ferenc u. 15

1052

MAGYARORSZÁG 

  +36 14113540 

 +36 14113560

 epbudapest@europarl.europa.eu

 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
254, St Paul’s Street

Valletta

1215

MALTA

  +356 21235075

 +356 21230661

 epvalletta@europarl.europa.eu

 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Korte Vijverberg 6

2513 AB Den Haag

NEDERLAND

  +31 703135400

 +31 703647001

 epdenhaag@europarl.europa.eu

 www.europeesparlement.nl
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ÖSTERREICH

WIEN

Wipplingerstraße 35

1010 Wien

ÖSTERREICH

  +43 151617-0

 +43 15132515
 epwien@europarl.europa.eu

 www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa

POLSKA

  +48 225952470 

 +48 225952480
 epwarszawa@europarl.europa.eu

 www.europarl.pl

PORTUGAL

LISBOA

Largo Jean Monnet 1-6

1269-070 Lisboa

PORTUGAL

  +351 213504900

 +351 213540004 

 eplisboa@europarl.europa.eu

 www.parleurop.pt

ROMÂNIA 
BUCUREŞTI 

Vasile Lascar Street 31,  

floor 1 — Sector 2

020492 Bucureşti

ROMÂNIA

  +40 213157986

 +40 213157929
 epbucarest@europarl.europa.eu

 www.europarl.ro

SLOVENIJA

LJUBLJANA

Breg 14 

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA 

  +386 12528830

 +386 12528840 

 epljubljana@europarl.europa.eu 

 www.europarl.si

SLOVENSKO
BRATISLAVA

Palisády 29

811 06 Bratislava

SLOVENSKO

  +421 259429683

 +421 259429687
 epbratislava@europarl.europa.eu

 www.europskyparlament.sk

SUOMI/FINLAND

HELSINKI/HELSINGFORS

Pohjoisesplanadi 31 /

Norra esplanaden 31

FI-00100 Helsinki/Helsingfors

SUOMI/FINLAND

  +358 96220450

 +358 96222610
 ephelsinki@europarl.europa.eu 

 www.europarl.fi

SVERIGE

STOCKHOLM

Regeringsgatan 65, 6 tr.

SE-111 56 Stockholm

SVERIGE

  +46 856244455

 +46 856244499
 epstockholm@europarl.europa.eu
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