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SÄÄDÖS1

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN VALITSEMISESTA
YLEISILLÄ, VÄLITTÖMILLÄ VAALEILLA

1 artikla

1. Kussakin jäsenvaltiossa Euroopan parlamentin jäsenet valitaan listojen tai
siirtoäänestyksen perusteella suhteellista vaalitapaa noudattaen.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia etusijaäänestyksen itse määräämiensä menettelytapojen
mukaisesti.

3. Vaalit ovat yleiset, välittömät, vapaat ja salaiset.

2 artikla

Jäsenvaltioiden kansalliset erityistilanteet huomioon ottaen ja vaikuttamatta yleisesti
vaalitavan suhteellisuuteen jäsenvaltiot voivat perustaa vaalipiirejä Euroopan parlamentin
vaaleja varten tai jakaa vaalialueen muulla tavoin alaryhmiin.

3 artikla

Jäsenvaltiot voivat asettaa äänikynnyksen paikkojen jakamista varten. Kynnys saa olla
kansallisella tasolla enintään 5 prosenttia annetuista äänistä.

4 artikla

Kukin jäsenvaltio voi asettaa ylärajan ehdokkaiden vaalikampanjakustannuksille.

5 artikla

1. Viisivuotiskausi, joksi Euroopan parlamentin jäsenet on valittu, alkaa, kun
kulloistenkin vaalien jälkeen pidettävä ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi.

Sitä pidennetään tai lyhennetään 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan määräysten
mukaisesti.

1 Huom.: Tämä asiakirja on Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön toteuttama konsolidoitu toisinto
edustajien valitsemisesta edustajakokoukseen yleisillä, välittömillä vaaleilla annetusta säädöksestä
(EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna 20. syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston
päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin
yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyllä päätöksellä 93/81/ Euratom, EHTY,
ETY, (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä
2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1). Tämä konsolidoitu toisinto poikkeaa Euroopan unionin
julkaisutoimiston tuottamasta konsolidoidusta toisinnosta (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) kahdessa
suhteessa: sen 7 artiklan 1 kohtaan on sisällytetty luetelmakohta "– alueiden komitean jäsen", joka on seurausta
Amsterdamin sopimuksen 5 artiklasta (EYVL L 340, 10.11.1997), ja se on numeroitu uudelleen päätöksen
2002/772/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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2. Kunkin Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi alkaa ja päättyy samaan aikaan kuin
1 kohdassa tarkoitettu kausi.

6 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Heitä eivät
sido mitkään ohjeet eikä heidän edustajantoimensa ole sidottu toimintaohjeisiin.

2. Euroopan parlamentin jäsenet nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita heihin
sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä huhtikuuta
1965 tehdyn pöytäkirjan nojalla.

7 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenen tehtävä on ristiriidassa seuraavien tehtävien kanssa:

 jäsenvaltion hallituksen jäsen,

 Euroopan yhteisöjen komission jäsen,

 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomari, julkisasiamies tai kirjaaja,

 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen,

 Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen jäsen,

 Euroopan yhteisöjen oikeusasiamies

 Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön talous- ja sosiaalikomitean jäsen,

 alueiden komitean jäsen,

 yhteisön varojen tai pysyvän ja välittömän hallinnollisen tehtävän hoitamiseksi Euroopan
yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusten nojalla tai
soveltamiseksi perustettujen komiteoiden tai toimielinten jäsenet,

 Euroopan investointipankin hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tai Euroopan
investointipankin palveluksessa oleva,

 Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaiseen sidoksissa olevan erityiselimen tai
Euroopan keskuspankin palveluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö.

2. Vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleista alkaen Euroopan parlamentin jäsenyys
on yhteensopimaton kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenyyden kanssa.

Tästä säännöstä poiketen ja rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista:

 Irlannin kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka valitaan Irlannin
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kansanedustuslaitoksen vaalien jälkeen pidetyissä vaaleissa Euroopan parlamenttiin,
voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin Irlannin kansallisen
kansanedustuslaitoksen vaaleihin saakka, joiden toimitusajankohtana tämän kohdan
ensimmäinen alakohta on voimassa,

 Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka ovat myös
Euroopan parlamentin jäseniä vuonna 2004 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja
edeltävänä viisivuotiskautena, voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin
vuonna 2009 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin saakka, joiden
toimitusajankohtana tämän kohdan ensimmäinen alakohta on voimassa.

3. Lisäksi kukin jäsenvaltio voi 8 artiklassa määrätyin edellytyksin laajentaa
yhteensopimattomuussääntöjen kansallista soveltamisalaa.

4. Niiden Euroopan parlamentin jäsenten tilalle, joihin 5 artiklassa tarkoitetun
viisivuotiskauden aikana sovelletaan 1, 2 ja 3 kohdan määräyksiä, nimitetään uudet
jäsenet 13 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla

Jollei tämän säädöksen säännöksistä muuta johdu, vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa
kansallisten säännösten mukaan.

Näissä kansallisissa säännöksissä voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet,
mutta ne eivät saa yleisesti vaikuttaa vaalitavan suhteellisuuteen.

9 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa kullakin äänestäjällä on ainoastaan yksi ääni.

10 artikla

1. Euroopan parlamentin vaalit pidetään kunkin jäsenvaltion vahvistamana päivänä ja
ajankohtana, joka on jokaisessa jäsenvaltiossa saman, torstaiaamuna alkavan ja sitä
seuraavana sunnuntaina päättyvän ajanjakson aikana.

2. Jäsenvaltio voi julkistaa virallisesti vaalien tuloksen, kun vaalit ovat päättyneet siinä
jäsenvaltiossa, jonka äänestäjät äänestävät viimeisinä 1 kohdassa tarkoitettuna
ajanjaksona.

11 artikla

1. Neuvosto määrää yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultuaan äänestysajanjakson
ensimmäisiä vaaleja varten.

2. Seuraavat vaalit pidetään 5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden viimeisen vuoden
vastaavana ajanjaksona.

Jos vaalien toimittaminen yhteisössä kyseisenä ajanjaksona osoittautuu mahdottomaksi,
neuvosto määrää yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultuaan vähintään vuotta
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ennen 5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden päättymistä toisen ajanjakson, joka voi
olla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen edellisen alakohdan määräysten mukaisesti
määrättyä ajanjaksoa ja myöhäisintään yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen.

3. Euroopan parlamentti kokoontuu ilman erillistä kutsua ensimmäisenä tiistaina, joka
seuraa äänestysajanjakson päättymisestä alkavan yhden kuukauden määräajan
päättymistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 196 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön
perustamissopimuksen 109 artiklan määräysten soveltamista.

4. Toimikautensa päättävän Euroopan parlamentin toiminta päättyy, kun uusi Euroopan
parlamentti kokoontuu ensimmäisen kerran.

12 artikla

Euroopan parlamentti tarkastaa Euroopan parlamentin jäsenten valtuudet. Tätä varten se
merkitsee tiedoksi jäsenvaltioiden virallisesti julkistamat tulokset ja ratkaisee tämän
säädöksen määräyksistä mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, lukuun ottamatta niitä
kansallisia määräyksiä, joihin säädöksessä viitataan.

13 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenen paikka vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy
hänen erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen edustajan toimensa päättyy.

2. Jollei tämän säädöksen muista säännöksistä muuta johdu, kukin jäsenvaltio vahvistaa
asianmukaiset menettelytavat mahdollisesti vapautuvan jäsenen paikan täyttämiseksi
5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden loppuun asti.

3. Jos Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi päättyy jäsenvaltion lainsäädännön
perusteella, noudatetaan toimikauden päättymisessä mainitun lainsäädännön
säännöksiä. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat niistä Euroopan
parlamentille.

4. Kun jäsenen paikka vapautuu eroamisen tai kuoleman vuoksi, Euroopan parlamentin
puhemies ilmoittaa siitä viipymättä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille.

14 artikla

Jos tämän säädöksen soveltamiseksi osoittautuu tarpeelliseksi toteuttaa toimenpiteitä,
neuvosto pyrittyään sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa neuvottelukomiteassa, johon
osallistuu neuvosto ja Euroopan parlamentin jäseniä, vahvistaa nämä toimenpiteet
yksimielisesti Euroopan parlamentin ehdotuksesta ja komissiota kuultuaan.

15 artikla

Tämä säädös on laadittu englannin, espanjan, hollannin, italian, iirin, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä
todistusvoimainen.
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Liitteet I ja II ovat tämän säädöksen erottamaton osa.

16 artikla

Tämän säädöksen määräykset tulevat voimaan viimeisen päätöksessä tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

LIITE I

Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tämän säädöksen määräyksiä vain niiltä osin kuin ne
koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

LIITE II

Säädöksen 14 artiklaa koskeva julistus

On sovittu, että neuvottelukomiteassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission 4 päivänä maaliskuuta 1975 antamassa yhteisessä
julistuksessa vahvistetun menettelyn 5, 6 ja 7 kohdan määräyksiä2.

2 EYVL C 89, 22.4.1975, s. 1
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PÖYTÄKIRJA (N:o 7)
EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 343 artiklan ja Euroopan ato
mienergiayhteisön (Euratom) toiminnasta tehden sopimuksen 191 artiklan mukaisesti Euroopan
unionilla ja Euratomilla on jäsenvaltioiden alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen
niiden tehtävien toteuttamiseksi,

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka on liitetään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen,
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamis
sopimukseen:

I LUKU

EUROOPAN UNIONIN OMAISUUS, VARAT JA LIIKETOIMET

1 artikla

Unionin tilat ja rakennukset ovat loukkaamattomia. Niihin ei saa kohdistaa etsintää, takavarikkoa,
menettämisseuraamusta tai pakkolunastusta. Unionin omaisuus ja varat eivät voi olla minkään hal
linnollisen tai oikeudellisen pakkotoimenpiteen kohteena ilman unionin tuomioistuimen lupaa.

2 artikla

Unionin arkistot ovat loukkaamattomia.

3 artikla

Unioni, niiden varat, tulot ja muu omaisuus ovat vapautetut kaikista välittömistä veroista.

Jäsenvaltioiden hallitusten on toteutettava aina kun se on mahdollista aiheelliset toimenpiteet hyvit
tääkseen tai maksaakseen takaisin irtaimen tai kiinteän omaisuuden hintaan sisältyvät välilliset verot
ja myyntiverot, kun unioni suorittaa virkakäyttöönsä huomattavia hankintoja, joiden hintaan sisältyy
tällaisia veroja. Näiden määräysten soveltaminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen
unionissa.

Vapautus ei koske sellaisia veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan korvausta yleishyödyllisistä
palveluista.

FIC 202/266 Euroopan unionin virallinen lehti 7.6.2016
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4 artikla

Unioni on vapautettu kaikista tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista
unionin virkakäyttöön tarkoitettujen tavaroiden osalta; tämän vapautuksen nojalla maahan tuotuja
tavaroita ei saa luovuttaa maksua vastaan eikä ilmaiseksi sen maan alueella, johon ne on tuotu,
muuten kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituin edellytyksin.

Myös unionin julkaisut ovat vapautetut tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoi
tuksista.

II LUKU

VIESTINTÄYHTEYDET JA KULKULUVAT

5 artikla
(aiempi 6 artikla)

Kunkin jäsenvaltion alueella unionin toimielimet saavat virallisissa viestintäyhteyksissään sekä kaik
kien asiakirjojensa toimittamisessa saman kohtelun, jonka kyseinen valtio myöntää diplomaattisille
edustustoilleen.

Unionin toimielinten virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedonantoja ei saa sensuroida.

6 artikla
(aiempi 7 artikla)

Unionin toimielinten puheenjohtajat ja presidentit voivat myöntää unionin toimielinten jäsenille ja
muulle henkilöstölle kulkulupia, joiden muodosta neuvosto päättää yksinkertaisella enemmistöllä ja
jotka jäsenvaltioiden viranomaiset tunnustavat päteviksi matkustusasiakirjoiksi. Näitä kulkulupia an
netaan virkamiehille ja muulle henkilöstölle Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilös
tösäännöissä ja unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa vahvistetuin edelly
tyksin.

Komissio voi tehdä sopimuksia näiden kulkulupien tunnustamiseksi päteviksi matkustusasiakirjoiksi
kolmansien valtioiden alueella.

III LUKU

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

7 artikla
(aiempi 8 artikla)

Euroopan parlamentin jäsenten vapaalle liikkuvuudelle heidän matkustaessaan Euroopan parlamentin
kokouspaikkaan tai heidän palatessaan sieltä ei aseteta hallinnollisia tai muita esteitä.

FI7.6.2016 Euroopan unionin virallinen lehti C 202/267
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Euroopan parlamentin jäsenet saavat tullien ja valuutanvaihtovalvonnan osalta:

a) omalta hallitukseltaan samat helpotukset, jotka myönnetään ulkomailla tilapäisissä virkatehtävissä
matkustaville korkeille virkamiehille;

b) toisten jäsenvaltioiden hallituksilta samat helpotukset, jotka myönnetään vieraiden valtioiden
edustajille tilapäisissä virkatehtävissä.

8 artikla
(aiempi 9 artikla)

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän
tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla
(aiempi 10 artikla)

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koske
mattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin
tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan
parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

IV LUKU

JÄSENVALTIOIDEN EDUSTAJAT, JOTKA OSALLISTUVAT EUROOPAN
UNIONIN TOIMIELINTEN TYÖHÖN

10 artikla
(aiempi 11 artikla)

Jäsenvaltioiden edustajilla, jotka osallistuvat unionin toimielinten työhön, sekä näiden neuvonantajilla
sekä teknisillä asiantuntijoilla on tavanomaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset heidän hoitaes
saan tehtäviään sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja palatessaan sieltä.

Tätä artiklaa sovelletaan myös unionin neuvoa-antavien toimielinten jäseniin.

FIC 202/268 Euroopan unionin virallinen lehti 7.6.2016
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V LUKU

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIEHET JA MUU HENKILÖSTÖ

11 artikla
(aiempi 12 artikla)

Unionin virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä on heidän kansallisuudestaan riippumatta jokaisen
jäsenvaltion alueella seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) lainkäytöllinen koskemattomuus heidän virallisessa ominaisuudessaan suorittamiensa toimien osal
ta, mukaan lukien heidän suulliset lausumansa sekä kirjalliset esityksensä, jollei sellaisissa perus
sopimusten määräyksissä, jotka toisaalta koskevat virkamiesten ja muun henkilöstön vastuuta
unionia kohtaan ja toisaalta Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaa unionin ja sen virka
miesten ja muun henkilöstön välisissä riidoissa, toisin määrätä. Tämä koskemattomuus jatkuu
heidän tehtäviensä päättymisen jälkeenkin;

b) maahanmuuttoa koskevat rajoitukset tai ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevat muodollisuudet
eivät koske heitä, heidän puolisoitaan eikä heidän huollettavana olevia perheenjäseniään;

c) valuutta- ja valuutanvaihtosääntelyssä samat helpotukset, jotka tavallisesti myönnetään kansainvä
listen järjestöjen virkamiehille;

d) oikeus tuoda maahan tullitta huonekalunsa ja henkilökohtainen käyttöomaisuutensa, kun he
ensimmäisen kerran ryhtyvät hoitamaan tehtäviään kyseisessä maassa, ja heillä on oikeus viedä
uudelleen nämä huonekalut ja tämä omaisuus tullitta virkatehtävien päättyessä, jollei sen valtion
hallitus, jossa tätä oikeutta käytetään, aseta tuonnille tai viennille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja;

e) oikeus tuoda maahan tullitta henkilökohtaiseen käyttöönsä auto, jonka he ovat hankkineet kysei
sen maan sisämarkkinoita koskevin ehdoin joko siinä maassa, jossa he ovat viimeksi asuneet, tai
maassa, jonka kansalaisia he ovat, sekä viedä se uudelleen tullitta, jollei kyseisen valtion hallitus
aseta tuonnille tai viennille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja.

12 artikla
(aiempi 13 artikla)

Niillä edellytyksillä ja noudattaen sitä menettelyä, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultu
aan, unionin virkamiehet ja muu henkilöstö ovat velvollisia maksamaan unionille veroa unionin
heille maksamista palkoista ja palkkioista.

He eivät maksa kansallista veroa unionin maksamista palkoista ja palkkiosta.

FI7.6.2016 Euroopan unionin virallinen lehti C 202/269

A2_Pöytäkirja nro 7 Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista

- 13 -



13 artikla
(aiempi 14 artikla)

Sovellettaessa tuloverotusta, varallisuusverotusta ja perintöverotusta sekä kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyjä yleissopimuksia unionin niiden virkamiesten ja
sen muun henkilöstön kotipaikan, jotka hoitaakseen tehtäväänsä unionin palveluksessa muuttavat
asumaan muun jäsenvaltion alueelle kuin siihen jäsenvaltioon, jossa heidän verotuksellinen kotipaik
kansa oli heidän ryhtyessä hoitamaan tehtäviään unionissa, katsotaan sekä maassa, jossa he tosi
asiallisesti asuvat että maassa, jossa heillä on verotuksellinen kotipaikka, olevan edelleen viimeksi
mainitussa maassa, jos se on unionin jäsenvaltio. Tätä määräystä sovelletaan myös puolisoon, jos
tämä ei harjoita omaa ansiotoimintaa, sekä tässä artiklassa tarkoitettujen henkilöiden huollettavina
oleviin lapsiin.

Edellisessä kohdassa tarkoitetuille henkilöille kuuluva irtain omaisuus, joka sijaitsee siinä maassa, jossa
nämä henkilöt oleskelevat, on vapautettu perintöverosta kyseisessä maassa; määrättäessä perintöveroa
tällaisen omaisuuden katsotaan olevan jäsenvaltiossa, jossa kyseisillä henkilöillä on verotuksellinen
kotipaikka, jollei kolmansien maiden oikeuksista ja kaksinkertaista verotusta koskevien kansainvälis
ten yleissopimusten määräysten soveltamisesta mahdollisesti muuta johdu.

Tämän artiklan määräyksiä sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista kotipaikkaa, joka on hankittu
ainoastaan tehtävien hoitamiseksi muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa.

14 artikla
(aiempi 15 artikla)

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla
asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan unionin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevan
sosiaalietuusjärjestelmän.

15 artikla
(aiempi 16 artikla)

Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla
asetuksilla ja kuultuaan muita toimielimiä, joita asia koskee, ne unionin virkamiesten ja muun
henkilöstön ryhmät, joihin sovelletaan kokonaisuudessaan tai osittain 11 artiklan, 12 artiklan toi
sen kohdan sekä 13 artiklan määräyksiä.

Virkamiesten ja muun näihin ryhmiin kuuluvan henkilöstön nimet, ura-alueet ja osoitteet toimitetaan
määräajoin tiedoksi jäsenvaltioiden hallituksille.

FIC 202/270 Euroopan unionin virallinen lehti 7.6.2016
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VI LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN EUROOPAN UNIONIIN PERUSTETTUJEN
EDUSTUSTOJEN ERIOIKEUDET JA VAPAUDET

16 artikla
(aiempi 17 artikla)

Jäsenvaltio, jonka alueella unionin päämaja sijaitsee, myöntää kolmansien maiden unioniin akkredi
toiduille edustustoille tavanomaiset diplomaattiset erioikeudet ja vapaudet.

VII LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

17 artikla
(aiempi 18 artikla)

Unionin virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnetään erioikeudet, vapaudet ja helpotukset yksin
omaan unionin etuun liittyen.

Kunkin unionin toimielimen on kumottava virkamiehelle tai muulle henkilöstölle myönnetty vapaus
silloin kun toimielin katsoo, että tämä kumoaminen ei ole ristiriidassa unionin edun kanssa.

18 artikla
(aiempi 19 artikla)

Tämän pöytäkirjan soveltamiseksi unionin toimielimet toimivat yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden
vastuussa olevien viranomaisten kanssa.

19 artikla
(aiempi 20 artikla)

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaan sovelletaan 11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa.

Niitä sovelletaan myös komission jäseniin.

20 artikla
(aiempi 21 artikla)

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareihin, julkisasiamiehiin, kirjaajiin sekä avustaviin esitteli
jöihin sovelletaan 11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unio
nin tuomioistuimen perussääntöä koskevan pöytäkirjan 3 artiklan soveltamista, joka koskee tuoma
reiden ja julkisasiamiesten lainkäytöllistä koskemattomuutta.

FI7.6.2016 Euroopan unionin virallinen lehti C 202/271
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21 artikla
(aiempi 22 artikla)

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan investointipankkiin, sen toimielinten jäseniin, sen hen
kilöstöön sekä sen toimintaan osallistuviin jäsenvaltioiden edustajiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta
pankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan määräysten soveltamista.

Euroopan investointipankki vapautetaan myös kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen
pääomaa korotettaessa sekä erilaisista niihin mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa
pankin päämaja sijaitsee. Pankin lakkauttamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei kanneta
veroa. Pankin tai sen toimielinten perussäännön mukaisesti harjoittama toiminta ei liioin ole lii
kevaihtoveron alaista.

22 artikla
(aiempi 23 artikla)

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan keskuspankkiin, sen toimielinten jäseniin ja sen henki
löstöön, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmästä ja Euroopan keskus
pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan määräysten soveltamista.

Euroopan keskuspankki vapautetaan kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen pääomaa
korotettaessa sekä erilaisista siihen mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa pankin
päämaja sijaitsee. Pankin ja sen toimielinten Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskus
pankin perussäännön mukaisesti harjoittama toiminta ei ole liikevaihtoveron alaista.

FIC 202/272 Euroopan unionin virallinen lehti 7.6.2016
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä syyskuuta 2005,

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta

(2005/684/EY, Euratom)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 190 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan
4 kohdan,

kuultuaan komissiota (1) sekä,

neuvoston suostumuksella (2),

katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentissa on ”yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajat”. Nämä edustajat
ovat myös EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 1 kohdan mukaan ”yhteisöksi yhdistyneiden
valtioiden kansojen edustajat”. Sanaa ”edustaja” käytetään myös EY:n perustamissopimuksen
190 artiklan 2 kohdassa (kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrät) sekä 190 artiklan
3 kohdassa (”Edustajat valitaan viideksi vuodeksi”). Näiden määräysten perusteella, joiden mukaan
jäsenet ovat kansojen edustajia, säännöissä voidaan käyttää nimitystä ”jäsen”.

(2) Parlamentilla on oikeus päättää sisäisistä asioistaan työjärjestyksessään EY:n perustamissopimuksen
199 artiklan 1 kohdan mukaan ja näitä sääntöjä noudattaen.

(3) Sääntöjen 1 artiklassa käytetään sanaa jäsen ja tarkennetaan, ettei kyse ole tämän oikeuksista ja
velvollisuuksista, vaan että säännöissä vahvistetaan jäsenen oikeudellinen asema sekä hänen
tehtäviensä hoitamisen yleiset ehdot.

7.10.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 262/1

(1) Komission 3. kesäkuuta 2003 antama lausunto, jonka varapuheenjohtaja Wallström vahvisti 22. kesäkuuta
2005 pidetyssä Euroopan parlamentin istunnossa.

(2) Neuvoston kirje, päivätty 19. heinäkuuta 2005.
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(4) Sääntöjen 2 artiklassa jäsenille taattavasta itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta olisi tarpeen
säätää, sillä ne eivät sisälly mihinkään primaarioikeuden säädökseen. Sopimuksia, joilla jäsen
sitoutuu luopumaan edustajantoimestaan tiettynä ajankohtana, tai edustajantoimesta luopumista
koskevia avoimia ilmoituksia, joita puolue voi käyttää haluamallaan tavalla, olisi pidettävä jäsenen
itsenäisyyden ja riippumattomuuden vastaisina, joten niillä ei olisi oltava mitään sitovia
oikeusvaikutuksia.

(5) Sääntöjen 3 artiklan 1 kohdassa toistetaan kokonaisuudessaan jäsenten valitsemisesta Euroopan
parlamenttiin 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 1 kohdan säännökset.

(6) Sääntöjen 5 artiklassa tarkoitettu aloiteoikeus on parlamentin jokaisen jäsenen keskeisin oikeus. Tätä
oikeutta ei voida tehdä tyhjäksi parlamentin työjärjestyksellä.

(7) Sääntöjen 6 artiklassa säädetty oikeus tutustua asiakirjoihin on tähän asti perustunut parlamentin
työjärjestykseen. Tämä oikeus koskee oleellista näkökohtaa edustajantoimen hoitamisessa ja se olisi
siksi vahvistettava säännöissä.

(8) Sääntöjen 7 artiklan tarkoitus on varmistaa, että kielellistä monimuotoisuutta ei päinvastaisista
vakuutteluista huolimatta todellisuudessa rajoiteta entisestään. Minkä tahansa virallisen kielen
kaikenlainen syrjintä olisi estettävä. Tätä periaatetta olisi edelleen noudatettava myös Euroopan
unionin jokaisen laajentumisen jälkeen.

(9) Sääntöjen 9 ja 10 artiklan mukaan jäsen saa edustajanpalkkion tehtäviensä hoitamisesta. Parlamentin
kutsuma asiantuntijaryhmä esitti toukokuussa 2000 edustajanpalkkion suuruudesta selvityksen,
jonka perusteella hyväksyttävä edustajanpalkkio on 38,5 prosenttia Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta.

(10) Koska edustajanpalkkio, siirtymäkorvaus, eläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke rahoitetaan
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, niistä on perusteltua säätää maksettavaksi veroa
yhteisöille.

(11) Ottaen huomioon jäsenten erityisaseman ja erityisesti sen, ettei heillä ole velvollisuutta asua
parlamentin työskentelypaikkakunnilla ja että heillä on erityinen side valtioon, josta heidät on valittu,
on perusteltua antaa jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa edustajanpalkkioon, siirtymäkorvaukseen,
eläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen kansallista verolainsäädäntöään.

(12) Sääntöjen 9 artiklan 3 kohta on tarpeen, koska puolueet odottavat usein, että osa 9 artiklan 1 ja
2 kohdassa tarkoitetuista etuuksista käytetään puolueiden tarkoituksiin. Tämä puoluerahoituksen
muoto olisi kiellettävä.

(13) Sääntöjen 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan mukaisen siirtymäkorvauksen on erityisesti tarkoitus
turvata edustajantoimen päättymisen ja työelämään paluun välinen aika. Jos jäsen valitaan uudeksi
toimikaudeksi tai toimii julkisessa virassa, ei tätä tarvetta muodostu.

(14) Kun otetaan huomioon vanhuuseläkejärjestelmien kehitys jäsenvaltioissa, vaikuttaa asianmukaiselta,
että entisellä jäsenellä on oikeus eläkkeeseen 63 vuotta täytettyään. Sääntöjen 14 artikla ei rajoita
jäsenvaltioiden oikeutta ottaa eläke huomioon kansallisten säädösten mukaisia eläkkeitä laskettaessa.

(15) Perhe-eläkettä koskevat säännökset noudattavat olennaisilta osin Euroopan yhteisössä nykyisin
voimassa olevaa oikeutta. Eloonjääneen puolison oikeus hänen solmittuaan uuden avioliiton
perustuu nykyaikaiseen käsitykseen, jonka mukaan oikeus perustuu omaan maksuosuuteen eikä sen
tarkoitus ole pelkästään toimeentulon turvaaminen. Oikeutta ei evätä siinäkään tapauksessa, että
eloonjääneen puolison toimeentulo on turvattu omien tulojen tai oman varallisuuden perusteella.

L 262/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti 7.10.2005
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(16) Sääntöjen 18 artiklan säännös on tarpeellinen, koska sääntöjen myötä jäsenvaltioiden maksamat
etuudet kuten sairauskorvaukset, sairausvakuutusmaksuissa avustaminen ja niihin osallistuminen
lopetetaan. Nämä etuudet jatkuvat useimmissa tapauksissa edustajantoimen päättymisen jälkeen.

(17) Kulukorvauksia koskevissa säännöksissä on noudatettava Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen
asiassa Lord Bruce antamassaan tuomiossa (3) vahvistamia periaatteita. Parlamentti voi siten korvata
jäsenten kuluja kiinteämääräisesti silloin, kun näin voidaan tarkoituksenmukaisesti vähentää
hallinnollisia menoja ja työtaakkaa, jotka aiheutuisivat järjestelmästä, jossa tarkistettaisiin yksittäiset
menotositteet, ja näin ollen järjestely on hyvän hallintokäytännön mukainen.

(18) Parlamentin puhemiehistö hyväksyi 28. toukokuuta 2003 joukon uusia määräyksiä, jotka koskevat
jäsenten kulujen ja edustajanpalkkioiden maksamista todellisten kulujen perusteella ja joiden olisi
tultava voimaan samanaikaisesti näiden sääntöjen kanssa.

(19) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että säilytetään säännökset, joilla Euroopan parlamentin jäsenet
rinnastetaan tehtäviään hoitaessaan kansallisten parlamenttien jäseniin. Tämän kysymyksen ratkaisu
Euroopan tasolla ei ole jäsenvaltioiden lukuisten toisistaan eroavien sääntöjen takia mahdollinen.
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitaminen siinä jäsenvaltiossa, josta hänet on valittu, olisi
tällaisten sääntöjen puuttuessa vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jäsenen tehtävien tehokas hoitaminen
on myös jäsenvaltioiden etujen mukaista.

(20) Sääntöjen 25 artiklan 1 kohta on tarpeellinen, koska jäsenvaltioiden toisistaan huomattavasti eroavat
järjestelmät, joiden piiriin jäsenet ovat tähän asti kuuluneet, tekevät mahdottomaksi eurooppalaisen
järjestelmän, joka kattaisi kaikki vanhasta järjestelmästä uuteen siirtymistä koskevat kysymykset.
Jäsenten valintaoikeus estää oikeuksien menetykset tai taloudelliset haitat siirtymävaiheessa.
Sääntöjen 25 artiklan 2 kohta seuraa johdonmukaisesti 1 kohdan mukaisesta ratkaisusta.

(21) Jäsenvaltioiden tilanteiden erilaisuutta käsitellään 29 artiklassa, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat
laatia siirtymäkauden ajaksi näitä jäsenten asemaa koskevia sääntöjä koskevia poikkeusmääräyksiä.
Tämä tilanteiden erilaisuus oikeuttaa myös sen, että jäsenvaltiot voivat halutessaan soveltaa
Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten kansanedustajien yhdenmukaista kohtelua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

I OSASTO

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN TEHTÄVIÄ JA VELVOLLISUUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT JA
YLEISET EHDOT

1 artikla

Tällä säädöksellä vahvistetaan Euroopan parlamentin jäsenten tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat säännöt
ja yleiset ehdot.

2 artikla

1. Jäsenet ovat itsenäisiä ja riippumattomia.

7.10.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 262/3

(3) Asia 208/80, Rt. Hon. Lord Bruce of Donington v. Eric Gordon Aspden, tuomio 15. syyskuuta 1981 (Kok. 1981,
s. 2205).
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2. Sopimus edustajantoimesta luopumisesta ennen vaalikauden päättymistä tai vaalikauden päättyessä
on mitätön.

3 artikla

1. Jäsenet äänestävät kukin erikseen ja henkilökohtaisesti. Heitä eivät sido mitkään ohjeet, eivätkä he saa
ottaa vastaan sitovia toimintaohjeita.

2. Sopimus edustajantoimen hoitamistavasta on mitätön.

4 artikla

Jäsenen vastaanottamia, laatimia tai lähettämiä asiakirjoja tai sähköisiä tallenteita ei rinnasteta parlamentin
asiakirjoihin, paitsi jos ne on jätetty käsiteltäviksi työjärjestyksen mukaisesti.

5 artikla

1. Jokaisella jäsenellä on parlamentin aloiteoikeuden puitteissa oikeus tehdä ehdotuksia yhteisön
säännöksiksi.

2. Parlamentti antaa työjärjestyksessään määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

6 artikla

1. Jäsenillä on oikeus tutustua kaikkiin parlamentin hallussa oleviin asiakirjoihin.

2. Edellä 1 kohta ei koske henkilökohtaisia asiakirjoja eikä tilejä.

3. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei vaikuta Euroopan unionin säädöksiin ja toimielinten välisiin
sopimuksiin, jotka koskevat oikeutta tutustua asiakirjoihin.

4. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

7 artikla

1. Parlamentin asiakirjat käännetään kaikille virallisille kielille.

2. Puheenvuorot tulkataan simultaanisti kaikille muille virallisille kielille.

3. Parlamentti antaa määräykset tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi.

8 artikla

1. Jäsenet voivat ryhmittyä poliittisiksi ryhmiksi.

2. Parlamentti antaa työjärjestyksessään määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

L 262/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 7.10.2005
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9 artikla

1. Jäsenillä on oikeus kohtuulliseen edustajanpalkkioon, joka takaa heidän riippumattomuutensa.

2. Heillä on toimikauden päätyttyä oikeus siirtymäkorvaukseen ja eläkkeeseen.

3. Sopimus edustajanpalkkion, edustajantoimen päättyessä maksettavan siirtymäkorvauksen tai
eläkkeen käytöstä muihin kuin yksityisiin tarkoituksiin on mitätön.

4. Jäsenten ja entisten jäsenten kuoltua heidän oikeudenomistajillaan on oikeus perhe-eläkkeeseen.

10 artikla

Edustajanpalkkio on 38,5 prosenttia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta.

11 artikla

Edustajanpalkkiosta vähennetään palkkio, jonka jäsen saa muun parlamentin edustajantoimen
hoitamisesta.

12 artikla

1. Edellä 9 artiklassa säädetystä edustajanpalkkiosta maksetaan veroa yhteisöille samoin perustein kuin
Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 13 artiklan perusteella säädetään
yhteisöjen virkamiehistä ja muusta henkilöstöstä.

2. Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta
29 päivänä helmikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 (4)
3 artiklan 2—4 kohdassa säädettyjä ammatillisten, henkilökohtaisten ja perheperusteisten kustannusten
vähennyksiä ei sovelleta.

3. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa edustajanpalkkioon kansallista
verolainsäädäntöä, kunhan vältetään kaksinkertainen verotus.

4. Jäsenvaltioilla on oikeus ottaa edustajanpalkkio huomioon vahvistettaessa muista tuloista perittävän
veron määrää.

5. Tätä artiklaa sovelletaan myös 13, 14, 15 ja 17 artiklan mukaisesti maksettavaan siirtymäkorvauk-
seen, eläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen.

6. Näiden sääntöjen 18, 19 ja 20 artiklan mukaiset etuudet ja 27 artiklan mukaisesti eläkerahastoon
maksettavat maksut ovat verottomia.

7.10.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 262/5
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A3_Päätös Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta

- 21 -



13 artikla

1. Jäsenillä on toimikautensa päätyttyä oikeus 10 artiklassa tarkoitetun edustajanpalkkion suuruiseen
siirtymäkorvaukseen.

2. Tätä oikeutta kertyy kuukausi kutakin vuotta kohti, jonka aikana jäsen on hoitanut edustajantointa,
kuitenkin vähintään kuusi ja enintään 24 kuukautta.

3. Tätä oikeutta ei ole, jos jäsen ottaa vastaan edustajantoimen muussa parlamentissa tai toimii julkisessa
virassa.

4. Kuolemantapauksessa siirtymäkorvaus maksetaan viimeisen kerran siltä kuukaudelta, jonka aikana
entinen jäsen on kuollut.

14 artikla

1. Entisillä jäsenillä on oikeus eläkkeeseen 63 vuotta täytettyään.

2. Tämä eläke on 3,5 prosenttia 10 artiklassa tarkoitetusta edustajanpalkkiosta kultakin täydeltä
vuodelta ja yksi kahdestoistaosa kultakin seuraavalta täydeltä kuukaudelta, jonka aikana jäsen on hoitanut
edustajantointa, kuitenkin enintään 70 prosenttia.

3. Oikeus eläkkeeseen on riippumaton muista eläkkeistä.

4. Näiden sääntöjen 11 artiklaa sovelletaan vastaavasti.

15 artikla

1. Jäsenet, jotka tulevat työkyvyttömiksi toimikautensa aikana, ovat oikeutettuja eläkkeeseen.

2. Näiden sääntöjen 14 artiklan 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti. Eläkkeen määrä on kuitenkin vähintään
35 prosenttia 10 artiklassa tarkoitetusta edustajanpalkkiosta.

3. Eläkeoikeus alkaa edustajantoimen lakatessa.

4. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

5. Näiden sääntöjen 11 artiklaa sovelletaan vastaavasti.

16 artikla

Jos entisellä jäsenellä on samanaikaisesti oikeus 13 artiklassa tarkoitettuun siirtymäkorvaukseen ja 14 tai
15 artiklassa tarkoitettuun eläkkeeseen, sovelletaan hänen valitsemaansa järjestelyä.

17 artikla

1. Jos jäsen tai entinen jäsen, jolla on oikeus tai odotusoikeus 14 tai 15 artiklassa tarkoitettuun
eläkkeeseen, kuolee, hänen aviopuolisollaan ja huollettavana olevilla lapsillaan on oikeus perhe-
eläkkeeseen.
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2. Perhe-eläkkeen kokonaismäärä ei saa olla korkeampi kuin sen eläkkeen määrä, johon jäsenellä olisi
ollut oikeus vaalikauden päättyessä tai johon entisellä jäsenellä oli tai olisi ollut oikeus.

3. Eloonjäänyt puoliso saa 60 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta määrästä, kuitenkin vähintään
30 prosenttia 10 artiklassa tarkoitetusta edustajanpalkkiosta. Oikeus perhe-eläkkeeseen ei muutu uuden
avioliiton solmimisen johdosta. Oikeutta eläkkeeseen ei ole, jos on selvää, että avioliitto on solmittu
toimeentulotarkoituksessa.

4. Huollettavana oleva lapsi saa 20 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta määrästä.

5. Maksettavan perhe-eläkkeen enimmäismäärä jaetaan tarvittaessa 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen
prosenttiosuuksien suhteessa aviopuolison ja lasten kesken.

6. Perhe-eläkettä maksetaan kuolemaa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

7. Aviopuolison kuoltua hänen oikeutensa perhe-eläkkeeseen lakkaa sen kuukauden lopussa, jonka
aikana hän on kuollut.

8. Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen lakkaa sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän täyttää 21 vuotta.
Oikeus jatkuu kuitenkin ammattiin valmistavan koulutuksen keston ajan mutta lakkaa viimeistään sen
kuukauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää 25 vuotta. Oikeus eläkkeeseen jatkuu myös niin kauan kuin
lapsi on sairauden tai vamman takia kykenemätön huolehtimaan toimeentulostaan.

9. Jäsenvaltioiden virallisesti tunnustamien parisuhteiden osapuolet rinnastetaan aviopuolisoihin.

10. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

18 artikla

1. Jäsenillä ja eläkettä nauttivilla entisillä jäsenillä sekä perhe-eläkkeeseen oikeutetuilla oikeudenomista-
jilla on oikeus saada kaksi kolmasosaa korvausta sairaudesta, raskaudesta ja lapsen syntymästä
aiheutuvista kuluista.

2. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

19 artikla

1. Jäsenillä on oikeus vakuutusturvaan edustajantoimen hoitamiseen liittyvien riskien kattamiseksi.

2. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä. Jäsenet maksavat kolmanneksen
vakuutusmaksuista.

20 artikla

1. Jäsenillä on oikeus saada korvaus edustajantoimen hoitamisesta aiheutuvista kuluista.

2. Parlamentti korvaa matkoista työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muista työmatkoista
maksetut tosiasialliset kustannukset.

3. Muut edustajantoimen hoitamiseen liittyvät kulut voidaan korvata kiinteämääräisenä summana.
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4. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

5. Näiden sääntöjen 9 artiklan 3 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

21 artikla

1. Jäsenillä on oikeus käyttää vapaasti valitsemiaan henkilökohtaisia avustajia.

2. Parlamentti maksaa avustajien palkkaamisesta aiheutuvat tosiasialliset kustannukset.

3. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

22 artikla

1. Jäsenillä on oikeus käyttää parlamentin toimistotiloja ja televiestintälaitteita sekä virka-autoja.

2. Parlamentti antaa määräykset tämän oikeuden käyttämisestä.

23 artikla

1. Kaikki maksut suoritetaan Euroopan unionin talousarviosta.

2. Näiden sääntöjen 10, 13, 14, 15 ja 17 artiklan mukaiset etuudet maksetaan kuukausittain euroina tai
jäsenen valinnan mukaan sen jäsenvaltion rahana, jossa hänen kotipaikkansa sijaitsee. Parlamentti
vahvistaa etuuksien maksamista koskevat ehdot.

24 artikla

Näiden sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat päätökset tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

II OSASTO

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

25 artikla

1. Jäsenet, jotka olivat parlamentin jäseniä jo ennen sääntöjen voimaan tulemista ja valittiin uudelleen,
voivat edustajanpalkkion, siirtymäkorvauksen ja eri eläkkeiden osalta valita edustajantoimensa koko
kestoajaksi aikaisemman kansallisen järjestelmän.

2. Nämä maksut suoritetaan jäsenvaltion talousarviosta.

26 artikla

1. Jäsenten, jotka haluavat pysyä 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti aikaisemman kansallisen järjestelmän
piirissä, on ilmoitettava päätöksestään parlamentin puhemiehelle kirjallisesti 30 päivän kuluessa näiden
sääntöjen voimaantulosta.
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2. Päätös on lopullinen ja peruuttamaton.

3. Jollei ilmoitusta ole tehty määräajassa, sovelletaan näiden sääntöjen säännöksiä.

27 artikla

1. Parlamentin perustaman vapaaehtoisen eläkerahaston toimintaa jatketaan näiden sääntöjen
voimaantulon jälkeen niiden jäsenten tai entisten jäsenten osalta, jotka jo ovat hankkineet tähän
rahastoon liittyviä oikeuksia tai odotusoikeuksia.

2. Hankitut oikeudet ja odotusoikeudet säilyvät täysimääräisinä. Parlamentti voi antaa määräyksiä uusien
oikeuksien tai odotusoikeuksien hankintaa koskevista ehdoista.

3. Jäsenet, jotka saavat korvausta 10 artiklan mukaisesti, eivät voi hankkia vapaaehtoiseen eläke-
rahastoon liittyviä uusia oikeuksia tai odotusoikeuksia.

4. Rahastoon eivät pääse mukaan ne jäsenet, jotka valitaan parlamenttiin ensimmäisen kerran näiden
sääntöjen voimaantulon jälkeen.

5. Näiden sääntöjen 9 artiklan 3 kohtaa ja 14 artiklan 3 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

28 artikla

1. Eläkeoikeus, jonka jäsen on hankkinut kansallisten säännösten perusteella ennen näiden sääntöjen
voimaantuloa, säilyy täysimääräisenä.

2. Jos niiden ajanjaksojen kesto, jona asianomainen henkilö on hoitanut edustajantointa Euroopan
parlamentissa tai kansallisessa parlamentissa, ei riitä kansallisten säännösten perusteella oikeuttamaan
eläkkeeseen, nämä ajanjaksot otetaan huomioon laskettaessa näiden sääntöjen mukaista eläkettä.
Parlamentti voi tehdä jäsenvaltioiden asiasta vastaavien yksiköiden kanssa sopimuksia hankittujen
eläkeoikeuksien siirtämisestä.

29 artikla

1. Kukin jäsenvaltio voi päättää soveltaa kyseisestä valtiosta valittujen jäsenten edustajanpalkkioon,
siirtymäkorvaukseen, eläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen näistä säännöistä poikkeavia säännöksiä enintään
kaksi Euroopan parlamentin vaalikautta kestävän siirtymäkauden aikana.

2. Jäsenet on tällaisissa säännöksissä asetettava vähintään samaan asemaan asianomaisen kansallisen
parlamentin jäsenten kanssa.

3. Kaikki maksut suoritetaan asianomaisen jäsenvaltion talousarviosta.

4. Tällaiset säännökset eivät vaikuta jäsenille näiden sääntöjen 18—22 artiklan nojalla kuuluviin
oikeuksiin.
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III OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖS

30 artikla

Nämä säännöt tulevat voimaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisenä
päivänä.

Tehty Strasbourgissa 28 päivänä syyskuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

J. BORRELL FONTELLES
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Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 
välisistä suhteista 

I. SOVELTAMISALA 

1. Ottaakseen paremmin huomioon parlamentin ja komission uuden 
erityiskumppanuuden molemmat toimielimet toteuttavat seuraavat toi
menpiteet, joilla pyritään vahvistamaan komission poliittista vastuulli
suutta ja laillisuutta, laajentamaan rakentavaa vuoropuhelua ja paranta
maan keskinäistä tiedonkulkua sekä menettelyjä ja suunnittelua koske
vaa yhteistyötään. 

Ne sopivat lisäksi erityisistä määräyksistä, jotka koskevat: 

— komission tapaamisia kansallisten asiantuntijoiden kanssa liitteen I 
mukaisesti, 

— luottamuksellisten tietojen toimittamista parlamentille liitteen II mu
kaisesti, 

— kansainvälisistä sopimuksista neuvottelemista ja niiden tekemistä 
liitteen III mukaisesti, ja 

— komission työohjelman aikataulua liitteen IV mukaisesti. 

II. POLIITTINEN VASTUU 

2. Kun Eurooppa-neuvosto on nimennyt valitun komission puheen
johtajan, tämä toimittaa parlamentille toimikauttaan koskevat poliittiset 
suuntaviivat, jotta parlamentin kanssa voidaan käydä tietoihin perustu
vaa keskustelua ennen kuin se äänestää valinnasta. 

3. Parlamentti ottaa työjärjestyksensä 106 artiklan mukaisesti yhteyttä 
valittuun komission puheenjohtajaan hyvissä ajoin ennen uuden komis
sion hyväksyntää koskevien menettelyjen aloittamista. Parlamentti ottaa 
valitun puheenjohtajan ilmaisemat näkemykset huomioon. 

Valitut komission jäsenet varmistavat, että he antavat kaikki asiaankuu
luvat tiedot Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artik
lasta aiheutuvan riippumattomuusvelvoitteen mukaisesti. 

Menettelyt suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan varmistaa, että 
koko komission jäsenten nimeämistä arvioidaan avoimesti, oikeudenmu
kaisesti ja yhtenäisesti. 

▼M1 
4. Jokainen komission jäsen kantaa poliittisen vastuun toimista hänen 
tehtäviinsä kuuluvalla alalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta komission 
kollegiaalisuuden periaatteeseen. 

Komission puheenjohtaja kantaa täyden vastuun jokaisen sellaisen etu
ristiriidan havaitsemisesta, joka estää komission jäsentä hoitamasta teh
täviään. 

Komission puheenjohtaja kantaa myös vastuun tällaisesta tilanteesta ai
heutuvien myöhempien toimien toteuttamisesta ja ilmoittaa asiasta par
lamentin puhemiehelle välittömästi ja kirjallisesti. 

Komission jäsenten vaalikampanjoihin osallistumista käsitellään Euroo
pan komission jäsenten toimintasäännöissä. 

▼B
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Komission jäsenet voivat osallistua Euroopan parlamentin vaalikampan
joihin, myös ehdokkaina. Eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat 
myös valita heidät kärkiehdokkaaksi (”Spitzenkandidat”) komission pu
heenjohtajan tehtävään. 

Komission puheenjohtaja ilmoittaa parlamentille hyvissä ajoin, aikooko 
yksi tai useampi komission jäsen asettautua ehdokkaaksi Euroopan par
lamentin vaaleissa, sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklassa sekä Euroopan 
komission jäsenten toimintasäännöissä vahvistettujen riippumattomuu
den, kunniallisuuden ja pidättyvyyden periaatteiden kunnioittamisen var
mistamiseksi. 

Komission jäsen, joka asettautuu Euroopan parlamentin vaaleissa ehdok
kaaksi tai osallistuu vaalikampanjaan, sitoutuu siihen, että hän pidättäy
tyy vaalikampanjan aikana ottamasta kantaa, joka ei vastaisi hänen 
luottamuksellisuusvelvollisuuttaan tai rikkoisi kollegiaalisuuden periaa
tetta. 

Komission jäsenet, jotka asettautuvat Euroopan parlamentin vaaleissa 
ehdokkaiksi tai osallistuvat vaalikampanjoihin, eivät saa käyttää komis
sion henkilöresursseja ja aineellisia resursseja vaalikampanjaan liitty
vään toimintaan. 

▼B 
5. Jos parlamentti pyytää komission puheenjohtajaa peruuttamaan 
yksittäistä komission jäsentä kohtaan tunnetun luottamuksen, puheenjoh
taja harkitsee vakavasti, olisiko hänen pyydettävä kyseistä komission 
jäsentä eroamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 
kohdan mukaisesti. Komission puheenjohtaja joko pyytää kyseistä jä
sentä eroamaan tai perustelee tästä kieltäytymisensä parlamentille seu
raavalla istuntojaksolla. 

6. Kun toimikauden aikana on päätettävä komission yksittäisen jäse
nen vaihtamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
246 artiklan toisen kohdan mukaisesti, komission puheenjohtaja harkit
see vakavasti parlamentin järjestämän kuulemistilaisuuden tulosta ennen 
kuin hän suostuu neuvoston päätökseen. 

Parlamentti vakuuttaa hoitavansa menettelynsä niin nopeasti kuin mah
dollista, jotta komission puheenjohtaja voi harkita vakavasti parlamentin 
lausuntoa ennen uuden jäsenen nimittämistä. 

Komission puheenjohtaja harkitsee myös parlamentin kantaa vakavasti, 
jos jäljellä oleva komission jäsenen toimikausi on lyhyt Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan kolmannen kohdan 
mukaisesti. 

7. Jos komission puheenjohtaja aikoo jakaa komission jäsenten vas
tuualueita uudelleen toimikauden aikana Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 248 artiklan mukaisesti, hän ilmoittaa näistä muu
toksista parlamentille hyvissä ajoin asiaankuuluvaa parlamentin kuu
lemista varten. Komission puheenjohtajan päätös vastuualueiden uudel
leen jakamisesta voi tulla voimaan välittömästi. 

8. Jos komissio tekee ehdotuksen komission jäsenten toimintasääntö
jen eturistiriitatilannetta tai eettisiä kysymyksiä koskevien kohtien tar
kistamisesta, se pyytää parlamentilta lausunnon asiasta. 

▼M1
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III. RAKENTAVA VUOROPUHELU JA TIEDONKULKU 

i) Yleiset määräykset 

9. Komissio takaa soveltavansa parlamentin ja neuvoston yhdenver
taista kohtelua koskevaa perusperiaatetta etenkin kokouksiin pääsemistä 
ja lausuntojen tai muiden tietojen saamista koskevissa kysymyksissä 
varsinkin kun on kyse lainsäädäntö- tai budjettiasioista. 

10. Komissio ryhtyy toimivaltansa mukaisesti toimiin, joilla paranne
taan parlamentin osallistumista siten, että parlamentin yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevat näkemykset otetaan huomioon siinä 
määrin kuin on mahdollista. 

11. Parlamentin ja komission erityiskumppanuuden toteuttamiseksi 
suoritetaan seuraavat järjestelyt: 

— komission puheenjohtaja tapaa parlamentin pyynnöstä puheenjohta
jakokouksen vähintään kahdesti vuodessa keskustellakseen yhteisen 
edun mukaisista aiheista, 

— komission puheenjohtaja käy säännöllisesti vuoropuhelua parlamen
tin puhemiehen kanssa keskeisistä monialaisista kysymyksistä ja 
tärkeimmistä lainsäädäntöehdotuksista; tähän vuoropuheluun olisi 
kuuluttava myös se, että parlamentin puhemies kutsutaan komission 
jäsenten kollegion kokouksiin, 

— komission puheenjohtaja tai toimielinten välisistä suhteista vastaava 
komission varapuheenjohtaja kutsutaan puheenjohtajakokouksiin ja 
valiokuntien puheenjohtajakokouksiin, kun niissä käsitellään täys
istuntojen esityslistaa, parlamentin ja komission välisiä suhteita ja 
lainsäädäntöä ja talousarviota koskevia aiheita, 

— puheenjohtajakokous, valiokuntien puheenjohtajakokous ja komis
sion jäsenten kollegio järjestävät vuosittain tapaamisia keskustellak
seen ajankohtaisista kysymyksistä, kuten komission työohjelman laa
timisesta ja toteuttamisesta, 

— puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajakokous ilmoitta
vat komissiolle hyvissä ajoin sellaisten keskustelujen tuloksista, 
joissa käsitellään toimielinten välisiä suhteita; parlamentti tiedottaa 
myös komissiolle täysimääräisesti ja säännöllisesti sellaisten koko
usten tuloksista, joissa käsitellään täysistuntojaksojen valmistelua, ja 
ottaa komission näkemykset huomioon; tämä ei rajoita 45 kohdan 
soveltamista, 

— parlamentin ja komission pääsihteerit tapaavat säännöllisesti varmis
taakseen asianmukaisen tiedonvaihdon molempien toimielinten vä
lillä. 

12. Jokainen komission jäsen varmistaa, että tieto kulkee säännölli
sesti ja suoraan komission jäsenen ja parlamentin asianomaisen valio
kunnan puheenjohtajan välillä. 

13. Komissio ei julkista lainsäädäntöehdotusta tai muuta merkittävää 
aloitetta tai päätöstä, ennen kuin se on ilmoittanut tästä kirjallisesti 
parlamentille. 

▼B
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Molemmat toimielimet yksilöivät komission työohjelman perusteella yh
teisestä sopimuksesta etukäteen täysistunnossa esiteltävät keskeiset aloit
teet. Komissio esittelee periaatteessa nämä aloitteet ensin täysistunnossa 
ja vasta sen jälkeen julkisuudessa. 

Molemmat toimielimet yksilöivät vastaavasti myös ehdotukset ja aloit
teet, joista on tiedotettava puheenjohtajakokoukselle, tai tiedottavat 
niistä asianmukaisella tavalla asiasta vastaavalle parlamentin valiokun
nalle tai sen puheenjohtajalle. 

Kyseiset päätökset tehdään 11 kohdan mukaisessa molempien toimie
linten välisessä säännöllisessä vuoropuhelussa, ja ne saatetaan säännöl
lisesti ajan tasalle ottaen asianmukaisesti huomioon mahdollisesti ilme
nevän poliittisen kehityksen. 

14. Jos toimielinten ulkopuolella levitetään komission sisäistä asia
kirjaa, josta parlamentille ei ole ilmoitettu tässä puitesopimuksessa tar
koitetulla tavalla, parlamentin puhemies voi pyytää, että tämä asiakirja 
toimitetaan parlamentille viipymättä, jotta se voidaan välittää parlamen
tin jäsenille, jotka sitä pyytävät. 

15. Komissio toimittaa kaikki kansallisten asiantuntijoiden tapaamisia 
koskevat tiedot ja asiakirjat valmistellessaan ja pannessaan täytäntöön 
unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien ei-sitovat säädökset ja säädösval
lan siirron nojalla annettavat delegoidut säädökset. Komissio voi parla
mentin pyynnöstä kutsua myös parlamentin asiantuntijoita osallistumaan 
näihin tapaamisiin. 

Asiaa koskevat määräykset vahvistetaan liitteessä I. 

16. Komissio tiedottaa kolmen kuukauden kuluessa parlamentin pää
töslauselman hyväksymisestä parlamentille kirjallisesti toimista, joihin 
se on ryhtynyt parlamentin päätöslauselmissaan esittämien pyyntöjen 
perusteella, ja tiedottaa parlamentille tapauksista, joissa se ei ole voinut 
noudattaa parlamentin näkemyksiä. Tätä ajanjaksoa voidaan lyhentää, 
jos pyyntö on kiireellinen. Ajanjaksoa voidaan pidentää kuukaudella, 
jos pyyntö edellyttää perusteellisempaa työtä ja se on asianmukaisesti 
perusteltu. Parlamentti varmistaa, että tiedot ovat laajalti saatavilla toi
mielimessä. 

Parlamentti pyrkii välttämään suullisten tai kirjallisten kysymysten esit
tämistä aiheista, joista komissio on jo ilmoittanut kantansa parlamentille 
kirjallisella seurantaa koskevalla tiedonannolla. 

Komissio sitoutuu raportoimaan kaikkien Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaisesti esitettyjen ehdotuksen teke
mistä koskevien pyyntöjen (lainsäädäntöaloitetta koskeva mietintö) 
konkreettisesta seurannasta kolmen kuukauden kuluessa vastaavan pää
töslauselman hyväksymisestä täysistunnossa. Komissio tekee lainsäädän
töehdotuksen viimeistään vuoden kuluttua pyynnön esittämisestä tai si
sällyttää ehdotuksen seuraavan vuoden työohjelmaansa. Jos komissio ei 
tee ehdotusta, se esittää parlamentille yksityiskohtaiset perustelut. 

Komissio sitoutuu tekemään parlamentin kanssa tiivistä yhteistyötä var
haisessa vaiheessa, kun on kyse kansalaisaloitteisiin perustuvista lain
säädäntöaloitteita koskevista pyynnöistä. 
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Vastuuvapauden myöntämistä koskevaan menettelyyn sovelletaan 31 
kohdassa vahvistettuja erityismääräyksiä. 

17. Kun lainsäädäntöä koskevia aloitteita, suosituksia tai pyyntöjä 
esitetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 289 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, komissio tiedottaa pyydettäessä parlamentille näitä 
ehdotuksia koskevasta kannastaan asiasta vastaavassa parlamentin valio
kunnassa. 

18. Molemmat toimielimet sopivat suhteita kansallisiin parlamenttei
hin koskevasta yhteistyöstä. 

Parlamentti ja komissio tekevät yhteistyötä pannakseen täytäntöön Eu
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 tois
sijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta. Tähän yhteistyöhön 
kuuluvat järjestelyt, jotka koskevat tarvittaessa kansallisten parlament
tien antamien perusteltujen lausuntojen kääntämistä. 

Jos Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 
7 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot saavutetaan, komissio toimittaa kan
sallisten parlamenttien esittämien kaikkien perusteltujen lausuntojen 
käännökset ja ilmoittaa kantansa niihin. 

19. Komissio toimittaa parlamentille luettelon asiantuntijaryhmistään, 
jotka on perustettu avustamaan komissiota sen aloiteoikeuden käyttämi
sessä. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle ja julkaistaan. 

Komissio antaa tässä yhteydessä asiasta vastaavalle parlamentin valio
kunnalle, valiokunnan puheenjohtajan nimenomaisesta ja perustellusta 
pyynnöstä, sopivalla tavalla tiedot kyseisten ryhmien toiminnasta ja 
kokoonpanosta. 

20. Molemmat toimielimet käyvät sopivien menettelyjen avulla ra
kentavaa vuoropuhelua merkittävistä hallinnollisista asioista ja erityisesti 
kysymyksistä, jotka vaikuttavat suoraan parlamentin omaan hallintoon. 

21. Parlamentti pyytää lausuntoa komissiolta, kun se ehdottaa suh
teita komissioon koskevien työjärjestyksen kohtien muuttamista. 

22. Jos tämän puitesopimuksen mukaisesti toimitettujen tietojen yh
teydessä vedotaan luottamuksellisuuteen, asiassa sovelletaan liitteen II 
määräyksiä. 

ii) Kansainväliset sopimukset ja laajentuminen 

23. Parlamentille ilmoitetaan välittömästi ja täysipainoisesti kansain
välisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen ja niiden tekemisen kaikista 
vaiheista, neuvotteluohjeiden määritteleminen mukaan luettuna. Komis
sio toimii siten, että se huolehtii täysipainoisesti Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisista velvoitteistaan ja 
ottaa huomioon kunkin toimielimen aseman Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Komissio noudattaa liitteessä III vahvistettuja järjestelyjä. 

24. Edellä 23 kohdassa mainitut tiedot toimitetaan parlamentille riit
tävän ajoissa, jotta tämä voi halutessaan ilmaista näkemyksensä asiasta 
ja komissio voi ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin näkemyk
set siltä osin kuin se on mahdollista. Tiedot annetaan parlamentille 
yleensä toimivaltaisen valiokunnan välityksellä tai tarvittaessa täysistun
tojen yhteydessä. Ne annetaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
useammalle kuin yhdelle parlamentin valiokunnalle. 
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Parlamentti ja komissio sitoutuvat luomaan asianmukaiset menettelyt ja 
takeet sille, että komissio välittää luottamuksellisia tietoja liitteen II 
määräysten mukaisesti. 

25. Molemmat toimielimet tunnustavat sen, että niiden erilaisista ase
mista johtuen komissio edustaa Euroopan unionia kansainvälisissä neu
votteluissa lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä 
muita perussopimuksissa määriteltyjä tapauksia. 

Kun komissio edustaa unionia kansainvälisissä konferensseissa, se hel
pottaa parlamentin pyynnöstä Euroopan parlamentin jäsenistä muodos
tuvan valtuuskunnan ottamista mukaan tarkkailijoiksi unionin valtuus
kuntiin, jotta parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti 
konferenssien edistymisestä. Komissio sitoutuu tiedottamaan tarvittaessa 
järjestelmällisesti neuvottelujen tuloksista parlamentin valtuuskunnalle. 

Euroopan parlamentin jäsenet eivät voi osallistua suoraan itse näihin 
neuvotteluihin. Komissio voi myöntää heille tarkkailijan aseman oike
udellisten, teknisten ja diplomaattisten mahdollisuuksien mukaisesti. Jos 
tämä evätään, komissio ilmoittaa parlamentille syyt epäämiseen. 

Lisäksi komissio helpottaa Euroopan parlamentin jäsenten osallistumista 
tarkkailijoina kaikkiin toimialaansa kuuluviin asiaa koskeviin kokouk
siin ennen neuvottelujaksoa ja sen jälkeen. 

26. Komissio tiedottaa samoin edellytyksin parlamentille järjestelmäl
lisesti monenvälisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa unioni on mu
kana, perustuvien elinten kokouksista ja helpottaa Euroopan parlamentin 
jäsenten pääsyä tarkkailijoiksi unionin valtuuskuntiin, kun näissä eli
missä tehdään parlamentin hyväksyntää edellyttäviä päätöksiä tai pää
töksiä, joiden toteuttaminen saattaa edellyttää säädösten antamista tavan
omaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

27. Komissio antaa myös kansainvälisiin konferensseihin lähetettä
viin unionin valtuuskuntiin kuuluvalle parlamentin valtuuskunnalle pää
syn kaikkiin näitä tapahtumia koskeviin unionin käytettävissä oleviin 
palveluihin toimielinten hyvää yhteistyötä koskevan yleisen periaatteen 
mukaisesti ja käytettävissä olevan logistiikan huomioon ottaen. 

Parlamentin puhemies lähettää komission puheenjohtajalle vähintään 
neljä viikkoa ennen konferenssin alkamista ehdotuksen, joka koskee 
unionin valtuuskuntaan sisällytettävää parlamentin valtuuskuntaa ja 
jossa mainitaan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja sekä valtuus
kuntaan kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten määrä. Tätä määräai
kaa voidaan poikkeuksellisesti lyhentää asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa. 

Parlamentin valtuuskuntaan kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten ja 
avustavan henkilöstön määrä suhteutetaan unionin valtuuskunnan ko
koon. 
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28. Komissio tiedottaa parlamentille täysimääräisesti liittymisneuvot
telujen etenemisestä ja erityisesti merkittävistä näkökohdista ja kehitys
kuluista siten, että tämä voi esittää näkemyksensä hyvissä ajoin asian
mukaisia parlamentaarisia menettelyjä noudattaen. 

29. Kun parlamentti antaa 28 kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä kos
kevan suosituksen työjärjestyksensä 90 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja 
kun komissio katsoo tärkeiden syiden vuoksi, että se ei voi noudattaa 
tätä suositusta, se selvittää nämä syyt parlamentin täysistunnossa tai 
asiasta vastaavan valiokunnan seuraavassa kokouksessa. 

iii) Talousarvion toteuttaminen 

30. Ennen kuin komissio tekee tuenantajamaiden konferenssissa uu
sia rahoitustoimia edellyttäviä rahoituslupauksia, se tiedottaa asiasta 
budjettivallan käyttäjälle ja tarkastelee sen esittämiä huomautuksia. 

31. Komissio toimittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 319 artiklassa määrätyn, vuosittaista vastuuvapauden myöntä
mistä koskevan menettelyn osalta kyseisen vuoden talousarvion toteut
tamiseen liittyvät sellaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, joita 
parlamentin työjärjestyksen liitteen VII mukaisesti vastuuvapauden 
myöntämisestä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja tätä varten pyytää. 

Jos uusia seikkoja tulee ilmi koskien aikaisempia vuosia, joiden osalta 
vastuuvapaus on jo myönnetty, komissio toimittaa kaikki niihin liittyvät 
tarpeelliset tiedot, jotta päästään molempien osapuolten kannalta hyväk
syttävään ratkaisuun. 

iv) Suhteet sääntelyvirastoihin 

32. Sääntelyvirastojen pääjohtajiksi nimettyjen henkilöiden olisi tul
tava parlamentin valiokunnan järjestämiin kuulemistilaisuuksiin. 

Lisäksi komissio ja parlamentti pyrkivät maaliskuussa 2009 perustetun 
virastoja käsittelevän toimielinten välisen ryhmän työskentelyssä yhtei
seen lähestymistapaan, joka koskee erillisvirastojen asemaa unionin toi
mielinjärjestelmässä, ja yhteisiin ohjeisiin, jotka koskevat näiden viras
tojen perustamista, rakennetta ja toimintaa sekä rahoitusta, talousarviota, 
valvontaa ja hallinnointia koskevia kysymyksiä. 

IV. LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYJÄ JA SUUNNITTELUA KOSKEVA 
YHTEISTYÖ 

i) Komission työohjelma ja Euroopan unionin ohjelmasuunnittelu 

33. Komissio käynnistää unionin vuosittaisen ja monivuotisen ohjel
masuunnittelun pyrkien toimielinten välisiin sopimuksiin. 

34. Komissio esittelee vuosittain työohjelmansa. 
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35. Molemmat toimielimet tekevät yhteistyötä liitteessä IV vahviste
tun aikataulun mukaisesti. 

Komissio ottaa huomioon parlamentin ilmaisemat painopistealueet. 

Komissio antaa riittävän yksityiskohtaiset tiedot siitä, mihin sen työ
ohjelman kullakin kohdalla pyritään. 

36. Komissio selittää, miksi se ei voi tehdä työohjelmassa tarkoitet
tuja yksittäisiä ehdotuksia kyseisenä vuonna tai miksi se poikkeaa työ
ohjelmasta. Toimielinten välisistä suhteista vastaava komission varapu
heenjohtaja sitoutuu antamaan säännöllisesti valiokuntien puheenjohta
jakokoukselle selvityksen meneillään olevan vuoden komission työ
ohjelman poliittisen toteuttamisen suurista linjoista. 

ii) Säädösten hyväksymistä koskevat menettelyt 

37. Komissio sitoutuu tarkastelemaan huolellisesti kaikkia parlamen
tin lainsäädäntöehdotuksiin hyväksymiä tarkistuksia pyrkien ottamaan 
ne huomioon muutetussa ehdotuksessa. 

Antaessaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artik
lan mukaisesti lausuntoa lainsäädäntöä koskevista tarkistuksista, jotka 
parlamentti on esittänyt neuvostolle, komissio sitoutuu ottamaan mah
dollisimman tarkoin huomioon toisessa käsittelyssä hyväksytyt tarkis
tukset; jos komissio tärkeiden syiden vuoksi ja kollegion asiaa harkittua 
päättää jättää pois tai päättää olla hyväksymättä näitä tarkistuksia, se 
selvittää kantaansa parlamentille tai joka tapauksessa parlamentin tarkis
tuksista antamassaan lausunnossa, kuten Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdassa edellytetään. 

38. Parlamentti sitoutuu siihen, että kun se käsittelee aloitetta, jonka 
on tehnyt vähintään yksi neljäsosa jäsenvaltioista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan mukaisesti, mietintöä ei hy
väksytä asiasta vastaavassa valiokunnassa ennen kuin komissiolta on 
saatu lausunto aloitteesta. 

Komissio sitoutuu antamaan lausuntonsa tällaisesta aloitteesta viimeis
tään 10 viikon kuluttua sen jättämisestä. 

39. Komissio antaa hyvissä ajoin yksityiskohtaisen selvityksen ennen 
kuin se peruuttaa jonkin ehdotuksensa, johon parlamentti on jo ilmaissut 
kantansa ensimmäisessä käsittelyssä. 

Komissio tarkastelee aina toimikautensa alussa kaikkia ehdotuksia, joi
den käsittely on vielä kesken, vahvistaakseen ne poliittisesti tai peruut
taakseen ne ja ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin näkemykset. 

40. Parlamentin kuulemista edellyttävien erityisten lainsäädäntöme
nettelyjen sekä muiden menettelyjen, kuten Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 148 artiklassa tarkoitetun menettelyn, osalta 
komissio: 

i) toteuttaa toimia parantaakseen parlamentin osallistumista siten, että 
sen näkemykset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin, ja 
erityisesti varmistaa, että parlamentilla on riittävästi aikaa komission 
ehdotuksen käsittelyyn; 
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ii) varmistaa, että neuvoston eri elimiä muistutetaan hyvissä ajoin siitä, 
että poliittinen sopimus komission ehdotuksista on tehtävä vasta 
parlamentin annettua lausuntonsa; komissio pyytää, että keskustelu 
asiasta päätetään ministeritasolla vasta sitten, kun neuvoston jäse
nille on annettu kohtuullisesti aikaa tutustua parlamentin lausuntoon; 

iii) varmistaa, että neuvosto noudattaa Euroopan unionin tuomioistui
men vahvistamia periaatteita, jotka koskevat parlamentin kuulemista 
uudelleen siinä tapauksessa, että neuvosto muuttaa huomattavasti 
komission ehdotusta; komissio tiedottaa parlamentille mahdollisesti 
tekemistään muistutuksista, jotka koskevat uudelleen kuulemisen 
välttämättömyyttä; 

iv) sitoutuu tarvittaessa peruuttamaan parlamentin hylkäämät lainsää
däntöehdotukset. Siinä tapauksessa, että se tärkeistä syistä ja kolle
gion asiaa harkittua päättää pitäytyä ehdotuksessaan, komissio sel
vittää nämä syyt parlamentille annettavassa julkilausumassa. 

41. Parantaakseen lainsäädäntötyön suunnittelua parlamentti sitoutuu: 

i) suunnittelemaan esityslistojensa lainsäädäntöosat siten, että ne ovat 
sopusoinnussa voimassa olevan komission työohjelman ja siitä an
tamiensa päätöslauselmien kanssa pyrkien erityisesti parantamaan 
ensisijaisten keskustelujen suunnittelua; 

ii) noudattamaan kohtuullisia määräaikoja vahvistaessaan kantansa en
simmäisessä käsittelyssä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä tai 
antaessaan lausuntonsa kuulemismenettelyssä edellyttäen, että se 
on menettelyn kannalta hyödyllistä; 

iii) nimeämään tulevien ehdotusten esittelijät mahdollisuuksien mukaan 
heti komission työohjelman hyväksymisen jälkeen; 

iv) antamaan ehdottoman etusijan uudelleenkuulemispyyntöjen käsitte
lylle edellyttäen, että sille on toimitettu kaikki tarpeelliset tiedot. 

iii) Parempaa lainsäädäntöä koskevat kysymykset 

42. Komissio varmistaa, että sen vastuulle kuuluvat vaikutusten arvi
oinnit tehdään soveltaen avointa menettelyä, jolla taataan riippumaton 
arviointi. Vaikutusten arvioinnin tulokset julkaistaan hyvissä ajoin ja 
niissä otetaan huomioon eri skenaariot, toimenpiteiden toteuttamatta jät
täminen mukaan luettuna, ja ne esitellään periaatteessa asiasta vastaa
valle valiokunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 1 ja 2 tarkoitetun kansallisille parlamenteille tietojen 
antamisen aikana. 

43. Komissio käyttää tarvittaessa ja asianmukaisesti perustelluissa ta
pauksissa ei-sitovaa lainsäädäntöä niillä aloilla, joilla parlamentti yleensä 
osallistuu lainsäädäntömenettelyyn, annettuaan ensin parlamentille mah
dollisuuden ilmaista näkemyksensä. Komissio antaa parlamentille yksi
tyiskohtaisen selvityksen siitä, kuinka sen näkemykset on otettu huomi
oon ehdotusta hyväksyttäessä. 
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44. Varmistaakseen unionin lainsäädännön osaksi kansallista lainsää
däntöä saattamisen ja soveltamisen paremman seurannan komissio ja 
parlamentti pyrkivät sisällyttämään osaksi kansallista lainsäädäntöä saat
tamiseen pakolliset vastaavuustaulukot ja sitovat määräajat, jotka eivät 
direktiivien yhteydessä saa yleensä olla kahta vuotta pidempiä. 

Komissio antaa erityiskertomusten ja unionin lainsäädännön sovelta
mista koskevan vuosittaisen selonteon ohella parlamentille yhteenvetona 
tiedot kaikista rikkomusmenettelyistä alkaen virallisista ilmoituksista ja 
parlamentin niin pyytäessä myös tapauskohtaisesti ja noudattaen luotta
muksellisuutta koskevia määräyksiä ja erityisesti Euroopan unionin tuo
mioistuimen tunnustamia luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä asi
oista, joita rikkomusmenettely koskee. 

V. KOMISSION OSALLISTUMINEN PARLAMENTIN MENETTELYI
HIN 

45. Komissio asettaa pyydettäessä läsnäolonsa parlamentin täysistun
noissa ja sen muiden elinten kokouksissa etusijalle muihin samaan ai
kaan järjestettäviin tapahtumiin tai samaan aikaan esitettyihin kutsuihin 
nähden. 

Komissio pyrkii erityisesti varmistamaan, että komission jäsenet ovat 
pääsääntöisesti paikalla täysistunnoissa käsiteltäessä heidän vastuualuee
seensa kuuluvia esityslistan kohtia aina, kun parlamentti sitä pyytää. 
Tätä sovelletaan puheenjohtajakokouksen edeltävällä istuntojaksolla hy
väksymiin alustaviin esityslistaluonnoksiin. 

Parlamentti pyrkii varmistamaan, että komission tietyn jäsenen vastuu
alueeseen kuuluvat istuntojakson esityslistalla olevat kohdat kootaan 
pääsääntöisesti yhteen. 

46. Parlamentin pyynnöstä määrätään komission puheenjohtajan 
kanssa säännöllisesti pidettävästä kyselytunnista. Kyselytunti koostuu 
kahdesta osasta: ensimmäinen osa pidetään täysin spontaanisti poliittis
ten ryhmien johtajien tai heidän edustajiensa kanssa; toinen osa varataan 
etukäteen sovitulle poliittiselle aiheelle ja se pidetään viimeistään kul
loistakin istuntojaksoa edeltävän viikon torstaina, mutta kysymyksiä ei 
valmistella etukäteen. 

Lisäksi järjestetään nykyisen kyselytunnin uudistamiseen pyrkien komis
sion jäsenten, ulkosuhteista vastaava komission varapuheenjohtaja / 
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja mukaan 
luettuna, kyselytunti komission puheenjohtajan kanssa pidettävän kyse
lytunnin mallin mukaisesti. Komission jäsenten kyselytunti koskee kun
kin komission jäsenen vastuualuetta. 

47. Komission jäseniä kuullaan heidän pyynnöstään. 

Molemmat toimielimet sopivat toimielimille myönnettävän puheajan ja
kamista koskevista yleisistä määräyksistä, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 230 artiklan 
soveltamista. 

Molemmat toimielimet sopivat, että niiden viitteellistä puheajan jaka
mista olisi noudatettava. 

▼B
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48. Komission jäsenten läsnäolon varmistamiseksi parlamentti sitou
tuu tekemään parhaansa, jotta lopullista esityslistaluonnosta noudatetaan. 

Parlamentti ilmoittaa välittömästi komissiolle, jos se tekee muutoksia 
lopulliseen esityslistaluonnokseen tai siirtää kohtien käsittelyjärjestystä 
istuntojakson esityslistan sisällä. Komissio tekee parhaansa, jotta asiasta 
vastaava komission jäsen on paikalla. 

49. Komissio voi tehdä ehdotuksia kohtien sisällyttämiseksi esityslis
talle, ei kuitenkaan enää sen kokouksen jälkeen, jossa puheenjohtajako
kous päättää istuntojakson lopullisesta esityslistaluonnoksesta. Parla
mentti ottaa tällaiset ehdotukset mahdollisimman tarkoin huomioon. 

50. Parlamentin valiokuntien on pyrittävä noudattamaan esityslista
luonnostaan ja esityslistaansa. 

Komissiolle ilmoitetaan välittömästi, jos parlamentin valiokunta tarkis
taa esityslistaluonnostaan tai esityslistaansa. Parlamentin valiokuntien on 
erityisesti pyrittävä noudattamaan kohtuullisia määräaikoja, jotta komis
sion jäsenten on mahdollista olla läsnä niiden kokouksissa. 

Siinä tapauksessa, että komission jäsentä ei ole nimenomaisesti pyydetty 
olemaan läsnä valiokunnan kokouksessa, komissio varmistaa, että sitä 
edustaa asianmukaisen tason toimivaltainen virkamies. 

Parlamentin valiokunnat pyrkivät sovittamaan toimintansa yhteen ja 
välttämään samasta aiheesta pidettäviä samanaikaisia kokouksia ja pyr
kivät pidättymään esityslistasta poikkeamisesta, jotta komissio voi var
mistaa edustuksensa asianmukaisen tason. 

Jos korkean tason virkamiestä (pääosaston pääjohtajaa tai johtajaa) on 
pyydetty olemaan läsnä komission ehdotusta käsittelevässä valiokunnan 
kokouksessa, komission edustaja voi osallistua asian käsittelyyn. 

VI. LOPPUMÄÄRÄYKSET 

51. Komissio vahvistaa sitoutuvansa tarkastelemaan mahdollisimman 
pian säädöksiä, joita ei ole mukautettu valvonnan käsittävään sääntely
menettelyyn ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, jotta se voi 
arvioida, onko näitä välineitä mukautettava Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuun delegoitujen sää
dösten järjestelmään. 

Lopullisena tavoitteena on perussopimuksen kanssa täysin yhdenmukai
nen ja johdonmukainen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädös
ten järjestelmä, ja siihen olisi päästävä arvioimalla vaiheittain nykyisin 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvien toimenpitei
den luonnetta ja sisältöä, jotta ne voidaan mukauttaa aikanaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa määrättyyn jär
jestelmään. 

▼B
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52. Tämän puitesopimuksen määräykset täydentävät toimielinten vä
listä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä ( 1 ) vaikuttamatta sen sovel
tamiseen eivätkä ne edellytä toimielinten välisen sopimuksen tarkista
mista. Molemmat toimielimet sitoutuvat sopimaan tärkeimmistä muu
toksista kun valmistellaan neuvotteluja parempaa lainsäädäntöä koske
van toimielinten välisen sopimuksen mukauttamiseksi Lissabonin sopi
muksella vahvistettuihin uusiin määräyksiin ja ottaen huomioon nykyi
set käytänteet ja tämä puitesopimus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tulevia parlamentin, komission ja neuvoston välisiä neuvotteluja. 

Molemmat toimielimet sopivat myös, että lainsäädännön parantamista 
koskevaa nykyistä toimielinten välistä yhteysmekanismia on vahvistet
tava poliittisella ja teknisellä tasolla, jotta kyetään varmistamaan parla
mentin, komission ja neuvoston tehokas yhteistyö. 

53. Komissio sitoutuu käynnistämään nopeasti unionin vuotuisten ja 
monivuotisten ohjelmien laatimisen pyrkien toimielinten välisiin sopi
muksiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaisesti. 

Komission työohjelma on komission panos unionin vuotuisten ja moni
vuotisten ohjelmien laatimisessa. Kun komissio on hyväksynyt työohjel
mansa, olisi järjestettävä parlamentin, neuvoston ja komission kolmi
kantakokous, jossa pyritään pääsemään sopimukseen unionin ohjelmien 
laatimisesta. 

Tässä yhteydessä ja heti kun parlamentti, neuvosto ja komissio ovat 
päässeet yhteisymmärrykseen unionin ohjelmien laatimisesta molemmat 
toimielimet arvioivat uudelleen voimassa olevan puitesopimuksen ohjel
mien laatimista koskevia määräyksiä. 

Parlamentti ja komissio kehottavat neuvostoa ryhtymään mahdollisim
man pian keskusteluihin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 ar
tiklassa tarkoitetusta unionin ohjelmien laatimisesta. 

54. Molemmat toimielimet tekevät säännöllisin väliajoin arvion tä
män puitesopimuksen ja sen liitteiden käytännön soveltamisesta. Arvio 
suoritetaan vuoden 2011 loppuun mennessä käytännön kokemusten pe
rusteella. 

▼B 

( 1 ) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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LIITE I 

Komission tapaamiset kansallisten asiantuntijoiden kanssa 

Tässä liitteessä vahvistetaan puitesopimuksen 15 kohtaa koskevat yksityiskohtai
set määräykset. 

1. Soveltamisala 

Puitesopimuksen 15 kohdan määräykset koskevat seuraavia kokouksia: 

1) Komission kokoukset, jotka pidetään komission perustamissa asiantuntijaryh
missä ja joihin kutsutaan kansallisia viranomaisia kaikista jäsenvaltioista, edel
lyttäen että ne koskevat unionin lainsäädännön, myös ei-sitovan lainsäädännön 
ja delegoitujen säädösten, valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

2) Komission ad hoc -kokoukset, joihin kutsutaan kansallisia viranomaisia kai
kista jäsenvaltioista, edellyttäen että ne koskevat unionin lainsäädännön, myös 
ei-sitovan lainsäädännön ja delegoitujen säädösten, valmistelua ja täytäntöön
panoa. 

Puitesopimusta ei sovelleta komiteamenettelyyn osallistuvien komiteoiden koko
uksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta nykyisiä ja tulevia erityisjärjestelyjä, 
jotka koskevat tietojen antamista Euroopan parlamentille komission täytäntöön
panovallan käytöstä ( 1 ). 

2. Parlamentille annettavat tiedot 

Komissio sitoutuu lähettämään Euroopan parlamentille samat edellä mainittuja 
kokouksia koskevat asiakirjat kuin mitä se lähettää kansallisille viranomaisille. 
Komissio lähettää nämä asiakirjat, esityslistat mukaan luettuina, parlamentin vi
ralliseen postilaatikkoon samaan aikaan kuin ne lähetetään kansallisille asiantun
tijoille. 

3. Parlamentin asiantuntijoiden kutsuminen 

Komissio voi parlamentin pyynnöstä päättää esittää parlamentille kutsun lähettää 
parlamentin asiantuntijoita 1 kohdassa tarkoitettuihin kansallisten asiantuntijoiden 
kanssa järjestettäviin tapaamisiin. 

▼B 

( 1 ) Euroopan parlamentille komiteamenettelyyn osallistuvien komiteoiden työstä tiedottami
nen ja komiteamenettelyjä koskevat Euroopan parlamentin erioikeudet määritellään sel
västi muissa välineissä: 1) menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käy
tettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehty neuvoston päätös 1999/468/EY (EYVL L 184, 
17.7.1999, s. 23), 2) komiteamenettelyjä koskeva 3 päivänä kesäkuuta 2008 tehty Euroo
pan parlamentin ja komission välinen toimielinten välinen sopimus ja 3) välineet, joita 
tarvitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan täytäntöön pa
nemiseen.
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LIITE II 

Luottamuksellisten tietojen toimittaminen parlamentille 

1. Soveltamisala 

1.1 Tässä liitteessä määrätään 1.2. kohdassa määriteltyjen komission luotta
muksellisten tietojen toimittamisesta parlamentille ja niiden käsittelystä 
parlamentin käyttäessä valtaoikeuksiaan ja toimivaltaansa. Molemmat toi
mielimet toimivat lojaalin yhteistyön vastavuoroista velvoitetta noudattaen, 
täydellisen keskinäisen luottamuksen hengessä ja noudattaen tarkoin pe
russopimusten asiaa koskevia määräyksiä. 

1.2 ”Tiedolla” tarkoitetaan kaikkea suullista ja kirjallista tietoa sen muodosta 
ja antajasta riippumatta. 

1.2.1 ”Luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan EU:n turvaluokiteltua tietoa ja 
muuta luottamuksellista tietoa, jota ei ole turvaluokiteltu. 

1.2.2 ”EU:n turvaluokitellulla tiedolla” tarkoitetaan kaikkea tietoa ja aineistoa, 
jonka turvaluokitus on ”TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET”, ”SEC
RET UE”, ”CONFIDENTIEL UE” tai ”RESTREINT UE” tai jossa on 
vastaavat kansalliset tai kansainväliset turvaluokitusmerkinnät ja jonka 
luvaton ilmitulo vahingoittaisi jollakin tavalla unionin tai yhden tai use
amman jäsenvaltion etuja riippumatta siitä, onko tällainen tieto peräisin 
unionin sisältä vai onko se saatu jäsenvaltioilta, kolmansilta valtioilta vai 
kansainvälisiltä järjestöiltä. 

a) TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET: Tätä turvaluokkaa sovelle
taan vain sellaiseen tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saat
taisi vahingoittaa poikkeuksellisen vakavasti unionin tai sen yhden tai 
useamman jäsenvaltion olennaisia etuja. 

b) SECRET UE: Tätä turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja 
aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa vakavasti unio
nin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja. 

c) CONFIDENTIEL UE: Tätä turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen tietoon 
ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi haitata Euroopan unionin 
tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja. 

d) RESTREINT UE: Tätä turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen tietoon ja 
aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi olla epäedullista unionin tai 
sen yhden tai useamman jäsenvaltion etujen kannalta. 

1.2.3 ”Muulla luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan kaikkea muuta luotta
muksellista tietoa, kuten salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, 
jota parlamentti on pyytänyt ja/tai jonka komissio on toimittanut. 

1.3 Komissio huolehtii siitä, että parlamentti saa luottamukselliset tiedot tämän 
liitteen määräysten mukaisesti silloin, kun komissio on saanut luottamuk
sellisten tietojen toimittamista koskevan pyynnön jostakin 1.4 kohdassa 
mainitusta parlamentin elimestä tai mainitulta viranhaltijalta. Komissio 
voi myös toimittaa omasta aloitteestaan luottamuksellisia tietoja parlamen
tille tämän liitteen määräysten mukaisesti. 

1.4 Seuraavat elimet voivat pyytää tämän liitteen mukaisesti luottamuksellisia 
tietoja komissiolta: 

▼B
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— parlamentin puhemies, 

— parlamentin asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat, 

— puhemiehistö ja puheenjohtajakokous, ja 

— kansainväliseen konferenssiin lähetettyyn unionin valtuuskuntaan kuu
luvan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja. 

1.5 Tämän liitteen soveltamisalan piiriin eivät kuulu tiedot, jotka liittyvät 
rikkomusmenettelyihin tai kilpailun alalla noudatettaviin menettelyihin, 
jos nämä tiedot käsittävää komission lopullista päätöstä ei ole tehty tai 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota ei ole annettu sillä hetkellä, 
kun 1.4 kohdassa mainittu parlamentin elin tai viranhaltija esittää pyynnön 
luottamuksellisten tietojen toimittamiseksi, eivätkä tiedot, jotka koskevat 
unionin taloudellisten etujen suojaamista. Tämä ei rajoita puitesopimuksen 
44 kohdan soveltamista eikä talousarvion valvontaa koskevia parlamentin 
oikeuksia. 

1.6 Nämä määräykset eivät kuitenkaan rajoita Euroopan parlamentin tutkinta
oikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä 
huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY ( 1 ) eivätkä Euroopan petostentor
juntaviraston (OLAF) perustamisesta 28 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyn 
komission päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom ( 2 ) soveltamista. 

2. Yleiset säännöt 

2.1 Komissio toimittaa viipymättä 1.4 kohdassa mainitun parlamentin elimen 
tai viranhaltijan pyynnöstä tälle kaikki luottamukselliset tiedot, jotka ovat 
tarpeen parlamentin käyttäessä valtaoikeuksiaan ja toimivaltaansa. Molem
mat toimielimet kunnioittavat toimivaltaansa käyttäessään ja tehtäviään 
hoitaessaan: 

— perusoikeuksia, puolustautumisoikeudet ja yksityiselämän suoja mu
kaan lukien, 

— oikeudenkäyntimenettelyjä ja kurinpitomenettelyjä koskevia säännök
siä, 

— liikesalaisuuksien ja kauppasuhteiden suojaa, 

— unionin etuja, erityisesti niitä, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen, 
puolustukseen, kansainvälisiin suhteisiin, valuutan vakauteen sekä ta
loudellisiin etuihin. 

Jos asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, se siirretään parlamentin puhe
miehen ja komission puheenjohtajan ratkaistavaksi. 

Jonkin valtion, toimielimen tai kansainvälisen järjestön luovuttamat luot
tamukselliset tiedot toimitetaan vain, jos kyseinen valtio, toimielin tai 
kansainvälinen järjestö antaa siihen suostumuksensa. 

2.2 EU:n turvaluokiteltu tieto toimitetaan parlamentille, joka käsittelee ja suo
jaa sen muiden unionin toimielinten ja erityisesti komission soveltamien 
turvallisuutta koskevien yhteisten vähimmäisstandardien mukaisesti. 

▼B 

( 1 ) EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1. 
( 2 ) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20.
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Kun turvaluokiteltu tieto on peräisin komissiolta, se varmistaa, että sovel
letaan asianmukaisia turvaluokitustasoja kansainvälisten standardien ja 
määritelmien sekä komission sisäisten sääntöjen mukaisesti, samalla kun 
otetaan asianmukaisesti huomioon, että parlamentin on saatava turvaluo
kiteltuja asiakirjoja voidakseen käyttää tehokkaasti oikeuksiaan ja toimi
valtaansa. 

2.3 Jos jonkin tiedon luottamuksellisuutta tai sen turvaluokituksen tason asi
anmukaisuutta epäillään tai jos on tarpeen määrittää luottamuksellisen 
tiedon toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 3.2 kohdassa mai
nittujen vaihtoehtojen mukaisesti, molemmat toimielimet kuulevat toisiaan 
viipymättä ja ennen asiakirjan lähettämistä. Näissä kuulemisissa parla
menttia edustaa kyseessä olevan parlamentin elimen puheenjohtaja, tarvit
taessa yhdessä pyynnön esittäneen esittelijän tai viranhaltijan kanssa. Ko
missiota edustaa asiasta vastaava komission jäsen kuultuaan ensin turvalli
suusasioista vastaavaa komission jäsentä. Jos asiassa ei päästä yhteis
ymmärrykseen, se siirretään parlamentin puhemiehen ja komission pu
heenjohtajan ratkaistavaksi. 

2.4 Jos 2.3 kohdassa mainitussa menettelyssä ei päästä yhteisymmärrykseen, 
parlamentin puhemies pyytää parlamentin elimen tai pyynnön esittäneen 
viranhaltijan perustellusta pyynnöstä komissiota toimittamaan vastaavasti 
merkityssä asianmukaisessa määräajassa kyseisen luottamuksellisen tiedon 
ilmoittaen samalla, mitä 3.2 kohdassa mainituista menettelyistä noudate
taan. Komissio ilmoittaa parlamentille ennen määräajan päättymistä kirjal
lisesti lopullisen kantansa. Parlamentti varaa itselleen oikeuden käyttää 
tarvittaessa kanneoikeuttaan. 

2.5 EU:n turvaluokitellun tiedon saanti myönnetään henkilöstön luotettavuus
selvitykseen sovellettavien määräysten mukaisesti. 

2.5.1 TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET-, SECRET UE- ja CONFIDEN
TIEL UE -turvaluokan tiedon saanti voidaan taata vain niille parlamentin 
virkamiehille ja parlamentin poliittisten ryhmien työntekijöille, joille tämä 
tieto on todella tarpeen ja jotka parlamentin elin tai viranhaltija on etukä
teen nimennyt tällaista tietoa tarvitseviksi ja joille on tehty asianmukainen 
luotettavuusselvitys. 

2.5.2 Parlamentin tehtävien hoitamisen ja toimivallan käyttämisen vuoksi jäse
nille, joille ei ole tehty luotettavuusselvitystä, myönnetään CONFIDEN
TIEL UE -turvaluokan asiakirjojen saanti yhteisellä sopimuksella määritel
tyjen käytännön järjestelyjen mukaisesti, mihin kuuluu valaehtoinen kir
jallinen vakuutus siitä, että kyseiset jäsenet eivät paljasta tällaisten asia
kirjojen sisältöä kenellekään kolmannelle. 

SECRET UE -turvaluokan asiakirjojen saanti myönnetään jäsenille, joille 
on tehty asianmukainen luotettavuusselvitys. 

2.5.3 Komission avustuksella toteutetaan järjestelyt, joilla varmistetaan, että par
lamentti voi saada kansallisten viranomaisten luotettavuusselvityksessä te
kemän tarvittavan työn tulokset mahdollisimman nopeasti. 

Pyynnön yhteydessä ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot henkilöryhmästä 
tai henkilöryhmistä, joille pyydetään lupaa saada luottamuksellista tietoa. 

Ennen kuin lupa saada tällaista tietoa myönnetään, kullekin henkilölle on 
ilmoitettava tiedon luottamuksellisuuden tasosta ja siitä aiheutuvista tur
vallisuusvelvoitteista. 

▼B
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Kun tätä liitettä ja 4.1 ja 4.2 kohdassa tarkoitettuja tulevia turvallisuusjär
jestelyjä tarkastellaan uudelleen, käsitellään samalla uudelleen myös luo
tettavuusselvityksiä koskevaa kysymystä. 

3. Yksityiskohtaiset säännöt luottamuksellisten tietojen saannista ja kä
sittelystä 

3.1 Edellä 2.3 kohdassa ja tarpeen mukaan 2.4 kohdassa mainittuja menette
lyjä noudattaen luovutetut luottamukselliset tiedot annetaan komission pu
heenjohtajan tai komission jäsenen vastuulla pyynnön esittäneen parlamen
tin elimen tai viranhaltijan saataville seuraavien edellytysten mukaisesti: 

Parlamentti ja komissio varmistavat luottamuksellisen tiedon rekisteröinnin 
ja jäljitettävyyden. 

Tämä tarkoittaa täsmällisemmin ilmaistuna, että komission pääsihteeristön 
keskuskirjaamo toimittaa CONFIDENTIEL UE- ja SECRET UE -turva
luokkaan kuuluvan EU:n turvaluokitellun tiedon asiasta vastaavalle Euroo
pan parlamentin yksikölle, joka antaa sen sovittujen järjestelyjen mukai
sesti pyynnön esittäneen parlamentin elimen tai viranhaltijan saataville. 

Komissio ja pyynnön esittänyt parlamentin jäsen tai viranhaltija sopivat 
TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET -turvaluokkaan kuuluvaa EU:n 
turvaluokiteltua tietoa koskevista lisäjärjestelyistä, joilla pyritään varmista
maan turvaluokitusta vastaava tiedon suojaaminen. 

3.2 Tietojen saannista ja luottamuksellisuuden säilymiseksi noudatettavasta 
menettelystä sovitaan yhteisesti ennen tietojen toimittamista, sanotun ra
joittamatta 2.2 ja 2.4 kohdan määräyksiä sekä 4.1 kohdassa tarkoitettuja 
tulevia turvallisuusjärjestelyjä. Kyseisen politiikan alalla toimivaltaisen ko
mission jäsenen ja pyynnön esittäneen (puheenjohtajansa edustaman) par
lamentin elimen tai viranhaltijan sopimuksessa valitaan asianmukaisen 
luottamuksellisuuden tason varmistamiseksi yksi 3.2.1. ja 3.2.2. kohdassa 
esitetyistä vaihtoehdoista. 

3.2.1 Luottamuksellisten tietojen saajien suhteen olisi valittava yksi seuraavista 
vaihtoehdoista: 

— parlamentin puhemies tapauksissa, joissa se on perusteltua täysin poik
keuksellisista syistä, 

— puhemiehistö ja/tai puheenjohtajakokous, 

— parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä, 

— kaikki asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan jäsenet (varsinaiset 
jäsenet ja varajäsenet), 

— kaikki Euroopan parlamentin jäsenet. 

Luottamuksellisten tietojen julkistaminen tai niiden välittäminen muille on 
kiellettyä ilman komission hyväksyntää. 

3.2.2 Luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevien järjestelyjen suhteen olisi 
valittava yksi seuraavista vaihtoehdoista: 

a) asiakirjojen tutkiminen turvallisessa lukusalissa, jos niillä on CONFI
DENTIEL UE- tai tätä tiukempi turvaluokitus; 

▼B
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b) kokouksen pitäminen suljetuin ovin siten, että läsnä ovat vain puhe
miehistön ja puheenjohtajakokouksen jäsenet tai asiasta vastaavan par
lamentin valiokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä ne parla
mentin virkamiehet ja poliittisten ryhmien palveluksessa olevat parla
mentin työntekijät, jotka puheenjohtaja on etukäteen nimennyt tällaista 
tietoa tarvitseviksi, joiden läsnäolo on ehdottoman välttämätöntä ja 
joille on tehty riittäväntasoinen luotettavuusselvitys, kun seuraavat 
edellytykset otetaan huomioon: 

— kaikki asiakirjat voidaan numeroida ja ne voidaan jakaa kokouksen 
alussa ja kerätä takaisin sen päättyessä; niistä ei saa tehdä muis
tiinpanoja eikä ottaa valokopioita, 

— kokouksen pöytäkirjaan ei tehdä mainintoja luottamuksellisena kä
sitellystä asiasta käydystä keskustelusta. 

Asiakirjoista voidaan ennen niiden luovuttamista poistaa kaikki henkilö
tiedot. 

Parlamentin edustajille suullisesti annettaviin luottamuksellisiin tietoihin 
sovelletaan vastaavaa suojatasoa kuin kirjallisina annettaviin luottamuksel
lisiin tietoihin. Tähän voi kuulua tiedon saajilta pyydettävä valaehtoinen 
vakuutus siitä, että he eivät paljasta tiedon sisältöä kenellekään kolman
nelle. 

3.2.3 Kun kirjallista tietoa tutkitaan turvallisessa lukusalissa, parlamentin on 
varmistettava, että seuraavat järjestelyt toteutetaan: 

— luottamuksellisen tiedon turvallinen säilytysjärjestelmä, 

— turvallinen lukusali ilman kopiokoneita, puhelimia, telekopiolaitetta, 
skanneria tai muita asiakirjojen jäljentämiseen tai välittämiseen sovel
tuvia teknisiä välineitä tms., 

— saliin pääsyä koskevat turvajärjestelyt, jotka edellyttävät allekirjoitusta 
sekä valaehtoista vakuutusta olla levittämättä tarkasteltuja luottamuk
sellisia tietoja. 

3.2.4 Edellä esitetty ei estä toimielimiä sopimasta muista vastaavista järjestelyis
tä. 

3.3 Jos näitä menettelyjä ei noudateta, sovelletaan parlamentin työjärjestyksen 
liitteeseen VIII sisältyviä määräyksiä seuraamuksista parlamentin jäsenille 
ja parlamentin virkamiehiin ja muihin työntekijöihin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ( 1 ) 86 artiklaa 
tai Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen eh
tojen 49 artiklaa. 

4. Loppumääräykset 

4.1 Komissio ja parlamentti toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tähän liittee
seen sisältyvien määräysten täytäntöönpanemiseksi. 

▼B 

( 1 ) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen 
virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta 29 päivänä 
helmikuuta 1968 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68.
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Komission ja parlamentin toimivaltaiset yksiköt tekevät tätä tarkoitusta 
varten tiivistä yhteistyötä tämän liitteen määräysten täytäntöönpanemisek
si. Tähän kuuluu luottamuksellisen tiedon jäljitettävyyden todentaminen ja 
asiassa sovellettavien turvallisuusjärjestelyjen ja -standardien säännöllinen 
yhteinen valvonta. 

Parlamentti sitoutuu mukauttamaan tarvittaessa sisäisiä määräyksiään, jotta 
tässä liitteessä olevat luottamuksellista tietoa koskevat turvallisuusmää
räykset voidaan panna täytäntöön. 

Parlamentti sitoutuu hyväksymään mahdollisimman pian tulevat turvalli
suusjärjestelynsä ja todentamaan ne yhteisymmärryksessä komission 
kanssa pyrkien huolehtimaan turvallisuusstandardien vastaavuudesta. 
Näin saadaan aikaan tämän liitteen täysimääräinen vaikutus seuraaviin: 

— luottamuksellisen tiedon käsittelyä ja säilyttämistä koskevat tekniset 
turvamääräykset ja -standardit, mukaan lukien fyysiset, henkilöstöä, 
asiakirjoja ja tietotekniikkaa koskevat turvatoimet, 

— sellaisen erityisen valvonnasta vastaavan komitean perustaminen, jonka 
jäsenille on tehty asianmukainen luotettavuusselvitys TRÈS SECRET 
UE / EU TOP SECRET -turvaluokkaan luokitellun EU:n turvaluoki
tellun tiedon käsittelyä varten. 

4.2 Parlamentti ja komissio arvioivat tätä liitettä uudelleen ja mukauttavat sitä 
tarvittaessa viimeistään puitesopimuksen 54 kohdassa tarkoitettuna arvion 
tekemisen ajankohtana seuraavien kehityssuuntauksien perusteella: 

— tulevat turvallisuusjärjestelyt, joissa parlamentti ja komissio ovat mu
kana, 

— muut sopimukset tai säädökset, jotka koskevat tietojen toimittamista 
toimielinten välillä. 

▼B
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LIITE III 

Kansainvälisistä sopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen 

Tässä liitteessä vahvistetaan yksityiskohtaiset järjestelyt sille, kuinka parlamen
tille annetaan tietoja puitesopimuksen 23, 24 ja 25 kohdassa tarkoitettuja kansain
välisiä sopimuksia koskevista neuvotteluista ja näiden sopimusten tekemisestä: 

1) Komissio ilmoittaa parlamentille aikeestaan ehdottaa neuvottelujen käynnistä
mistä samaan aikaan kuin se ilmoittaa asiasta neuvostolle. 

2) Kun komissio ehdottaa puitesopimuksen 24 kohdan määräysten mukaisesti 
neuvotteluohjeiden luonnosta pyrkien saamaan sille neuvoston hyväksynnän, 
se esittää luonnoksen samaan aikaan parlamentille. 

3) Komissio ottaa parlamentin näkemykset asianmukaisesti huomioon neuvotte
lujen aikana. 

4) Komissio ilmoittaa puitesopimuksen 23 kohdan määräysten mukaisesti parla
mentille säännöllisesti ja välittömästi neuvottelujen käymisestä kunnes sopi
mus on parafoitu ja selittää, onko parlamentin näkemykset sisällytetty neuvo
teltaviin teksteihin ja millä tavoin, tai esittää perustelut sille, miksi näin ei ole 
tehty. 

5) Kun kansainvälisten sopimusten tekeminen edellyttää parlamentin hyväksyn
tää, komissio antaa parlamentille neuvotteluprosessin aikana kaikki asiaa kos
kevat tiedot, jotka se antaa myös neuvostolle (tai neuvoston nimittämälle 
erityiskomitealle). Tämä koskee hyväksyttyihin neuvotteluohjeisiin tehtäviä 
tarkistusehdotuksia, neuvoteltavien tekstien luonnoksia, hyväksyttyjä artikloi
ta, sopimuksen parafoinnille sovittua ajankohtaa ja parafoitavan sopimuksen 
tekstiä. Komissio lähettää myös parlamentille, kuten se lähettää neuvostolle 
(tai neuvoston nimittämälle erityiskomitealle), kaikki kolmansilta saadut asiaa 
koskevat asiakirjat, edellyttäen että tälle on saatu asiakirjan luovuttajan hy
väksyntä. Komissio tiedottaa asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle 
neuvottelujen etenemisestä ja selittää erityisesti, millä tavoin parlamentin nä
kemykset on otettu huomioon. 

6) Kun kansainvälisten sopimusten tekeminen ei edellytä parlamentin hyväksyn
tää, komissio varmistaa parlamentin välittömän ja täysimääräisen tiedottami
sen antamalla sille vähintään tiedot, jotka koskevat neuvotteluohjeiden luon
nosta, hyväksyttyjä neuvotteluohjeita ja tämän jälkeen neuvottelujen käymistä 
ja päätökseen saattamista. 

7) Komissio antaa puitesopimuksen 24 kohdan määräysten mukaisesti parlamen
tille hyvissä ajoin perinpohjaiset tiedot siitä, milloin kansainvälinen sopimus 
parafoidaan, ja se ilmoittaa parlamentille mahdollisimman pian, milloin se 
aikoo ehdottaa sopimuksen väliaikaista soveltamista neuvostolle ja syyt tähän, 
jollei komissio ole kiireellisyyssyistä estynyt tekemästä näin. 

8) Komissio ilmoittaa neuvostolle ja parlamentille samanaikaisesti ja hyvissä 
ajoin aikeestaan ehdottaa neuvostolle kansainvälisen sopimuksen soveltamisen 
keskeyttämistä ja syyt tähän. 

9) Kun kansainväliset sopimukset kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta teh
dyssä sopimuksessa määrätyn hyväksyntämenettelyn piiriin, komissio ilmoit
taa parlamentille etukäteen kaikista sopimukseen hyväksyttävistä muutoksista, 
joita varten neuvosto on poikkeuksellisesti myöntänyt valtuudet Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti. 

▼B
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LIITE IV 

Komission työohjelman aikataulu 

Komission työohjelmassa on luettelo seuraavien vuosien lainsäädäntöehdotuksista 
ja muista kuin lainsäädäntöehdotuksista. Komission työohjelma kattaa kyseistä 
vuotta seuraavan vuoden ja siinä ilmoitetaan yksityiskohtaisesti komission pai
nopistealueet seuraaville vuosille. Komission työohjelma voi siten toimia perus
tana parlamentin kanssa käytävälle jäsennellylle vuoropuhelulle, jossa pyritään 
yhteisymmärrykseen. 

Komission työohjelmassa on myös kaavaillut aloitteet, jotka koskevat ei-sitovaa 
lainsäädäntöä, peruuttamista ja yksinkertaistamista. 

1. Komission jäsenet pyrkivät kunkin vuoden alkupuoliskolla käymään parla
mentin vastaavien valiokuntien kanssa jatkuvaa ja säännöllistä vuoropuhelua 
komission työohjelman toteuttamisesta kyseisenä vuotena ja tulevien komis
sion työohjelmien valmistelemisesta. Kukin parlamentin valiokunta raportoi 
tämän säännöllisen vuoropuhelun perusteella sen tuloksista valiokuntien pu
heenjohtajakokoukselle. 

2. Valiokuntien puheenjohtajakokous keskustelee samaan aikaan säännöllisesti 
toimielinten välisistä suhteista vastaavan komission varapuheenjohtajan 
kanssa arvioidakseen käynnissä olevan komission työohjelman täytäntöönpa
notilannetta, keskustellakseen tulevan komission työohjelman valmistelusta ja 
tarkastellakseen parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien ja komission 
vastaavien jäsenten jatkuvan kahdenvälisen vuoropuhelun tuloksia. 

3. Valiokuntien puheenjohtajakokous toimittaa kesäkuussa puheenjohtajakoko
ukselle yhteenvetokertomuksen, jossa esitetään komission työohjelman tote
uttamisen seurannan tulokset ja tulevaa komission työohjelmaa koskevat 
parlamentin painopistealueet, ja parlamentti tiedottaa asiasta komissiolle. 

4. Parlamentti hyväksyy yhteenvetokertomuksen perusteella heinäkuun istunto
jaksolla päätöslauselman, jossa esitetään sen kanta ja johon sisältyvät erityi
sesti pyynnöt, jotka perustuvat lainsäädäntöaloitetta koskeviin mietintöihin. 

5. Kunkin vuoden syyskuun ensimmäisellä istuntojaksolla järjestetään unionin 
tilaa koskeva keskustelu, jossa komission puheenjohtaja pitää puheen, tar
kastelee kuluvaa vuotta ja käsittelee seuraavien vuosien tulevia painopiste
alueita. Komission puheenjohtaja esittää samalla tätä varten parlamentille 
kirjallisesti keskeiset tekijät, jotka ohjaavat komission työohjelman valmiste
lemista seuraavaa vuotta varten. 

6. Parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat ja komission vastaavat jäsenet 
voivat syyskuun alusta lähtien kokoontua käydäkseen yksityiskohtaisempaa 
keskustelua kunkin politiikan alan tulevista painopistealueista. Näiden koko
usten päätteeksi järjestetään valiokuntien puheenjohtajakokouksen ja komis
sion kollegion jäsenten kokous ja tarvittaessa puheenjohtajakokouksen ja 
komission puheenjohtajan kokous. 

7. Komissio hyväksyy lokakuussa työohjelman seuraavalle vuodelle. Tämän 
jälkeen komission puheenjohtaja esittelee tämän työohjelman parlamentille 
asianmukaisella tasolla. 

8. Parlamentti voi järjestää keskustelun ja hyväksyä päätöslauselman joulukuun 
istuntojaksolla. 

▼B
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9. Tätä aikataulua sovelletaan kuhunkin säännölliseen ohjelmasuunnittelukier
rokseen lukuun ottamatta vuosia, joina sekä järjestetään Euroopan parlamen
tin vaalit että komission toimikausi päättyy. 

10. Tämä aikataulu ei vaikuta mahdollisiin tuleviin toimielinten välistä ohjelma
suunnittelua koskeviin sopimuksiin. 

▼B

B1_Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista

- 49 -



II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

TOIMIELINTENVÄLISET SOPIMUKSET

EUROOPAN PARLAMENTIN, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON JA EUROOPAN KOMISSION
VÄLINEN TOIMIELINTEN SOPIMUS PAREMMASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS

tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016,

paremmasta lainsäädännöstä

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 295 artiklan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jäljempänä ’toimielimet’, ovat sitoutuneita vilpittömään ja avoimeen
yhteistyöhön lainsäädäntömenettelyn kaikissa vaiheissa. Ne palauttavat tässä yhteydessä mieliin, että perussopimuk
sissa vahvistetaan, että molemmat lainsäädäntövallan käyttäjät ovat keskenään yhdenvertaisia.

(2) Toimielimet tunnustavat yhteisen vastuunsa korkealaatuisen unionin lainsäädännön tuottamisesta ja sen varmista
misesta, että lainsäädännössä keskitytään aloihin, joilla siitä saadaan eniten lisäarvoa Euroopan kansalaisille, unionin
yhteiset poliittiset tavoitteet saavutetaan siinä mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti, se on mahdollisimman
yksinkertaista ja selkeää, siinä vältetään ylisääntelyä ja hallinnollisen rasituksen aiheutumista kansalaisille, viran
omaisille ja yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja se on laadittu tavalla,
joka helpottaa sen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamista käytännössä sekä vahvistaa unionin
talouden kilpailukykyä ja kestävyyttä.

(3) Toimielimet palauttavat mieliin, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaat
teita koskevan 5 artiklan mukaisesti unionilla on velvollisuus antaa säädöksiä ainoastaan silloin, kun se on tarpeen,
ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen.

(4) Toimielimet muistuttavat kansallisten parlamenttien merkityksestä ja vastuusta, sellaisena kuin niistä määrätään
perussopimuksissa, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen
ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 kansallisten parlamenttien
asemasta Euroopan unionissa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta
tehtyyn sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta.

(5) Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että jokaisen ehdotetun unionin toimen mahdollisen ’eurooppalaisen lisäarvon’
analysointi ja ’Euroopan yhdentymisen toteutumattomuudesta aiheutuvien kustannusten’ arviointi tapauksissa,
joissa unionin tason toimia ei toteuteta, olisi otettava täysimääräisesti huomioon lainsäädäntöohjelmaa laadittaessa.

(6) Toimielimet katsovat, että tavoitetta paremmasta lainsäädännöstä voidaan edistää julkisella kuulemisella ja sidos
ryhmien kuulemisella, voimassa olevan lainsäädännön jälkiarvioinnilla ja uusien aloitteiden vaikutusten arvioinnilla.

(7) Neuvottelujen helpottamiseksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa ja Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan soveltamisen helpottamiseksi tässä sopimuksessa vahvistetaan
periaatteet, joiden mukaisesti komissio kokoaa kaiken tarvittavan asiantuntemuksen ennen delegoidun säädöksen
hyväksymistä.

FI12.5.2016 Euroopan unionin virallinen lehti L 123/1

B2_Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

- 50 -



(8) Toimielimet toteavat, että tavoitteisiin unionin lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja sääntelytaakan keventämi
sestä olisi pyrittävä rajoittamatta perussopimuksissa määritettyjen unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamista tai
sisämarkkinoiden eheyden turvaamista.

(9) Tällä sopimuksella täydennetään seuraavia parempaa lainsäädäntöä koskevia sopimuksia, julistuksia ja lausumia,
joihin toimielimet ovat edelleen täysin sitoutuneet:

— nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20 päivänä joulukuuta 1994 tehty toimi
elinten välinen sopimus (1);

— yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevista yhteisistä suuntaviivoista 22 päivänä joulukuuta 1998
tehty toimielinten välinen sopimus (2);

— säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28 päivänä marraskuuta 2001 tehty toimi
elinten välinen sopimus (3);

— yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön menettelytavoista 13 päivänä kesäkuuta 2007 annettu yh
teinen julistus (4);

— selittävistä asiakirjoista 27 päivänä lokakuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
yhteinen poliittinen lausuma (5);

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I YHTEINEN SITOUTUMINEN JA YHTEISET TAVOITTEET

1. Toimielimet sopivat pyrkivänsä parempaan lainsäädäntöön tässä sopimuksessa vahvistettujen eri aloitteiden ja
menettelyjen avulla.

2. Toimielimet sopivat, että ottaen huomioon yhteisömenetelmälle antamansa merkityksen ne noudattavat toimival
taansa käyttäessään ja perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten
demokraattista legitimiteettiä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta sekä oikeusvarmuutta. Ne sopivat myös edistävänsä
yksinkertaisuutta, selkeyttä ja yhdenmukaisuutta unionin lainsäädännön laadinnassa ja pyrkimystä lainsäädäntöprosessin
mahdollisimman laajaan avoimuuteen.

3. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että unionin lainsäädännön olisi oltava ymmärrettävää ja selkeää, kansalaisten,
viranomaisten ja yritysten olisi kyettävä vaivattomasti ymmärtämään oikeutensa ja velvollisuutensa sen perusteella, siinä
olisi asetettava asianmukaiset raportointia, seurantaa ja arviointia koskevat vaatimukset, siinä olisi vältettävä ylisääntelyä ja
hallinnollisen rasituksen aiheutumista ja se olisi voitava panna helposti täytäntöön.

II OHJELMASUUNNITTELU

4. Toimielimet sopivat tehostavansa unionin vuotuista ja monivuotista ohjelmasuunnittelua noudattaen Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan komissio tekee aloitteet unionin vuotuisten ja
monivuotisten ohjelmien laatimiseksi.

Monivuotinen ohjelmasuunnittelu

5. Uuden komission tultua nimitetyksi toimielimet vaihtavat pidemmän aikavälin suunnittelun helpottamiseksi näke
myksiä toimintapolitiikkojensa päätavoitteista ja prioriteeteista uudeksi toimikaudeksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös
alustavasta aikataulusta.

Toimielimet laativat komission aloitteesta tarvittaessa yhteiset päätelmät, jotka toimielinten puhemies ja puheenjohtajat
allekirjoittavat.

Toimielimet tekevät komission aloitteesta näitä yhteisiä päätelmiä koskevan väliarvioinnin ja mukauttavat niitä
tarvittaessa.

FIL 123/2 Euroopan unionin virallinen lehti 12.5.2016

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
(2) EYVL C 73, 17.3.1999, s. 1.
(3) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
(4) EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.
(5) EUVL C 369, 17.12.2011, s. 15.
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Vuotuinen ohjelmasuunnittelu – komission työohjelma ja toimielinten välinen ohjelmasuunnittelu

6. Komissio käy Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa vuoropuhelua sekä ennen vuotuisen työohjelmansa,
jäljempänä ’komission työohjelma’, hyväksymistä että sen jälkeen. Vuoropuhelu sisältää seuraavat seikat:

a) käydään varhainen kahdenvälinen näkemysten vaihto tulevan vuoden aloitteista ennen komission puheenjohtajan ja
komission ensimmäisen varapuheenjohtajan laatimaa kirjallista selvitystä, jossa esitetään riittävän yksityiskohtaisesti
poliittisesti merkittävät asiat seuraavalle vuodelle ja annetaan tieto komission ehdotusten peruuttamisaikeista, jäljem
pänä ’aiekirje’;

b) unionin tilasta käydyn keskustelun jälkeen ja ennen komission työohjelman hyväksymistä Euroopan parlamentti ja
neuvosto vaihtavat näkemyksiä komission kanssa aiekirjeen pohjalta;

c) käydään toimielinten kesken näkemystenvaihto hyväksytystä komission työohjelmasta 7 kohdan mukaisesti.

Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston vuoropuhelun kussakin vaiheessa esittämät
näkemykset, mukaan lukien niiden pyytämät aloitteet.

7. Komission työohjelman hyväksymisen jälkeen ja sen pohjalta toimielimet vaihtavat näkemyksiä tulevan vuoden
aloitteista ja sopivat vuotuista toimielintenvälistä ohjelmasuunnittelua koskevasta yhteisestä julistuksesta, jäljempänä ’yh
teinen julistus’, jonka toimielinten puhemies ja puheenjohtajat allekirjoittavat. Yhteisessä julistuksessa esitetään seuraavan
vuoden laajat tavoitteet ja prioriteetit ja yksilöidään poliittisesti merkittävimmät asiat, joita olisi käsiteltävä lainsäädän
töprosessissa ensisijaisina, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta lainsäädäntövallan käyttäjille perussopimuksilla annettuun
toimivaltaan.

Toimielimet seuraavat säännöllisesti koko vuoden ajan yhteisen julistuksen täytäntöönpanoa. Sitä varten toimielimet
osallistuvat yhteisen julistuksen täytäntöönpanosta käytäviin keskusteluihin Euroopan parlamentissa ja/tai neuvostossa
kyseessä olevan vuoden kevään aikana.

8. Komission työohjelma sisältää tärkeimmät lainsäädäntö- ja muut ehdotukset seuraavalle vuodelle, mukaan lukien
kumoamiset, uudelleenlaatimiset, yksinkertaistamiset ja peruuttamiset. Kunkin asian osalta komission työohjelmassa esi
tetään seuraavat seikat, jos ne ovat saatavilla: aiottu oikeusperusta, säädöstyyppi, alustava hyväksymisaikataulu komissiossa
ja mahdolliset muut asiaankuuluvat menettelyä koskevat tiedot, mukaan lukien vaikutustenarviointi- ja arviointityötä
koskevat tiedot.

9. Jos komissio aikoo peruuttaa lainsäädäntöehdotuksen, ja riippumatta siitä, aiotaanko peruuttamisen jälkeen tehdä
tarkistettu ehdotus, komissio esittää vilpittömän yhteistyön ja toimielinten välisen tasapainon periaatteiden mukaisesti
peruuttamisen perustelut sekä tapauksen mukaan suunnitellut seuraavat toimet ja niitä koskevan täsmällisen aikataulun ja
suorittaa asianmukaiset toimielinten väliset kuulemiset tältä pohjalta. Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon lainsää
däntövallan käyttäjien kannat ja vastaa niihin.

10. Komissio käsittelee ripeästi ja yksityiskohtaisesti Euroopan parlamentin tai neuvoston Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 225 tai 241 artiklan nojalla tekemät pyynnöt ehdotuksista unionin säädöksiksi.

Komissio vastaa tällaisiin pyyntöihin kolmen kuukauden kuluessa ja hyväksyy erityisen tiedonannon, jossa se esittää
jatkotoimet, joihin se aikoo niiden osalta ryhtyä. Jos komissio päättää olla antamatta ehdotusta pyynnön johdosta, se
ilmoittaa asianomaiselle toimielimelle tätä koskevat yksityiskohtaiset perustelut ja toimittaa tarvittaessa analyysin mah
dollisista vaihtoehdoista ja reagoi lainsäädäntövallan käyttäjien esiin tuomiin näkökohtiin, jotka liittyvät eurooppalaisesta
lisäarvosta ja Euroopan yhdentymisen toteutumattomuudesta aiheutuvista kustannuksista tehtyihin analyyseihin.

Komissio esittää pyynnöstä vastauksensa Euroopan parlamentissa tai neuvostossa.
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11. Komissio päivittää ohjelmasuunnitteluaan säännöllisesti koko vuoden ajan ja perustelee mahdolliset viivästykset
työohjelmaansa sisältyvien ehdotusten esittelyssä. Komissio raportoi säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kyseessä olevaa vuotta koskevan työohjelmansa täytäntöönpanosta.

III PAREMMAN LAINSÄÄDÄNNÖN VÄLINEET

Vaikutustenarviointi

12. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että vaikutustenarviointi vaikuttaa myönteisesti unionin lainsäädännön laadun
parantumiseen.

Vaikutustenarvioinnit auttavat toimielimiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, mutta ne eivät korvaa poliittisia pää
töksiä demokraattisessa päätöksenteossa. Vaikutustenarvioinnit eivät saa johtaa perusteettomiin viivästyksiin lainsäädän
töprosessissa eivätkä rajoittaa lainsäädäntövallan käyttäjien mahdollisuuksia ehdottaa muutoksia.

Vaikutustenarvioinneissa olisi käsiteltävä kysymystä ongelman olemassaolosta, sen laajuudesta ja siitä aiheutuvista seura
uksista sekä sitä, tarvitaanko unionin toimia vai ei. Niissä olisi kartoitettava vaihtoehtoisia ratkaisuja ja, mahdollisuuksien
mukaan, mahdollisia lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksia ja hyötyjä ja arvioitava kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia käyttäen apuna sekä laadullisia että määrällisiä analyyseja. Toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteita olisi sovellettava täysimääräisesti ja perusoikeuksia olisi kunnioitettava täysimääräisesti. Vaikutus
tenarvioinneissa olisi myös käsiteltävä mahdollisuuksien mukaan Euroopan yhdentymisen toteutumattomuudesta aiheu
tuvia kustannuksia sekä eri vaihtoehtojen vaikutusta kilpailukykyyn ja hallinnolliseen rasitukseen ottaen huomioon
erityisesti pk-yritykset (”pienet ensin”), digitaaliset näkökohdat ja alueellinen vaikutus. Vaikutustenarviointien olisi perus
tuttava tarkkoihin, objektiivisiin ja täydellisiin tietoihin, ja niiden olisi oltava laajuudeltaan ja painopisteiltään oikeasuh
teisia.

13. Komissio tekee vaikutustenarviointeja sellaisista lainsäädäntö- ja muista aloitteistaan, delegoiduista säädöksistään ja
täytäntöönpanotoimenpiteistään, joilla odotetaan olevan merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia.
Pääsääntöisesti komission työohjelmaan tai yhteiseen julistukseen sisältyviin aloitteisiin liitetään vaikutustenarviointi.

Komissio suorittaa omassa vaikutustenarviointiprosessissaan mahdollisimman laajan kuulemisen. Komission sääntelyntar
kastelulautakunta tekee objektiivisen laaduntarkastuksen omille vaikutustenarvioinneilleen. Vaikutustenarviointien lopulli
set tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja kansallisille parlamenteille ja julkistetaan yhdessä säänte
lyntarkastelulautakunnan lausunnon tai lausuntojen kanssa komission aloitteen hyväksymisen yhteydessä.

14. Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat komission vaikutustenarvioinnit täysimääräisesti huomioon, kun ne
käsittelevät komission säädösehdotuksia. Vaikutustenarvioinnit on sen vuoksi esitettävä tavalla, joka helpottaa komission
tekemien valintojen tarkastelua Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

15. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät vaikutustenarviointeja komission ehdotukseen esittämistään olennaisista
muutoksista, jos ne katsovat sen lainsäädäntöprosessin kannalta asianmukaiseksi ja tarpeelliseksi. Euroopan parlamentti ja
neuvosto pitävät komission tekemää vaikutustenarviointia pääsääntöisesti jatkotyöskentelynsä lähtökohtana. Asianomaisen
toimielimen olisi määriteltävä, mitä ”olennaisella” muutoksella tarkoitetaan.

16. Komissio voi omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä täydentää omaa vaikutus
tenarviointiaan tai tehdä muuta tarpeelliseksi katsomaansa analysointityötä. Komissio ottaa tällöin huomioon kaikki
saatavilla olevat tiedot, lainsäädäntöprosessin vaiheen ja tarpeen välttää aiheetonta viivästystä tässä prosessissa. Lainsää
däntövallan käyttäjät ottavat täysimääräisesti huomioon kaikki komission tässä yhteydessä esittämät lisätekijät.

17. Kukin toimielin vastaa oman vaikutustenarviointityönsä järjestämisestä sekä siihen tarvittavista sisäisistä resursseista
ja laadunvarmistuksesta. Ne tekevät säännöllisesti yhteistyötä vaihtamalla tietoja vaikutustenarviointeihin liittyvistä par
haista käytännöistä ja menetelmistä, jotta jokainen toimielin voi edelleen parantaa omia menetelmiään ja menettelyjään ja
koko vaikutustenarviointityön johdonmukaisuutta.

18. Komission ensimmäinen vaikutustenarviointi ja toimielinten lainsäädäntöprosessin aikana tekemä mahdollinen
muu vaikutustenarviointityö julkistetaan viimeistään lainsäädäntöprosessin loppuun mennessä, ja niitä voidaan yhdessä
käyttää arvioinnin perustana.
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Julkinen kuuleminen ja sidosryhmien kuuleminen ja palaute

19. Julkinen kuuleminen ja sidosryhmien kuuleminen ovat erottamaton osa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja
lainsäädännön laadun parantamista. Komissio järjestää ennen ehdotuksensa hyväksymistä avoimia ja läpinäkyviä julkisia
kuulemisia ja varmistaa, että mahdollisimman laaja osallistuminen on näitä kuulemisia koskevien menettelysääntöjen ja
määräaikojen puitteissa mahdollista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ehdotuksiin Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettavia erityisjärjestelyjä. Komissio kannustaa erityisesti
pk-yritysten ja muiden loppukäyttäjien suoraa osallistumista kuulemisiin. Osa niistä järjestetään julkisina verkkokuulemi
sina. Julkisten kuulemisten ja sidosryhmien kuulemisten tuloksista tiedotetaan viipymättä molemmille lainsäädäntövallan
käyttäjille, ja ne julkistetaan.

Voimassa olevan lainsäädännön jälkiarviointi

20. Toimielimet vahvistavat pitävänsä tärkeänä mahdollisimman suurta johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä järjestet
täessä unionin lainsäädännön tuloksellisuuden arviointityötä, mukaan lukien tähän liittyvät julkiset kuulemiset ja sidos
ryhmien kuulemiset.

21. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle voimassa olevan lainsäädännön arviointia koskevasta
monivuotisesta suunnittelustaan ja sisällyttää tähän suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston esittämät tiettyjen politiikanalojen tai säädösten perusteellisia arviointeja koskevat pyynnöt.

Komissio noudattaa arviointia koskevassa suunnittelussaan kertomusten ja katsausten laatimiselle unionin lainsäädännössä
asetettuja määräaikoja.

22. Tehokkuuden, tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon perusteella tehtä
vien voimassa olevan lainsäädännön ja politiikan arviointien olisi lainsäädäntömenettelyn eri vaiheissa oltava pohjana
jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnille. Näiden prosessien tukemiseksi toimielimet sopivat säätävänsä
tarvittaessa raportointi-, seuranta- ja arviointivaatimuksista välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Tällaisiin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita,
joiden perusteella kerätään näyttöä lainsäädännön käytännön vaikutuksista.

23. Toimielimet sopivat harkitsevansa järjestelmällisesti uudelleentarkastelulausekkeen käyttöä lainsäädännössä ja otta
vansa huomioon täytäntöönpanoon ja näytön keräämiseen tuloksista ja vaikutuksista tarvittavan ajan.

Toimielimet harkitsevat, olisiko tietyn lainsäädännön soveltaminen rajoitettava vahvistettuun määräaikaan (raukeamislau
seke).

24. Toimielimet ilmoittavat toisilleen hyvissä ajoin ennen kuin ne hyväksyvät tai tarkistavat suuntaviivojaan paremman
lainsäädännön välineistä (julkiset kuulemiset ja sidosryhmien kuulemiset, vaikutustenarvioinnit ja jälkikäteen tehtävät
arvioinnit).

IV LAINSÄÄDÄNTÖINSTRUMENTIT

25. Komissio selittää ja perustelee Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikeusperustan ja säädöstyypin valinnan
kunkin ehdotuksen perusteluissa. Komission olisi otettava asianmukaisesti huomioon asetusten ja direktiivien luonteen
ja vaikutusten erot.

Komissio selittää perusteluissaan myös, miksi ehdotetut toimenpiteet ovat perusteltuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperi
aatteiden kannalta ja miten ne sopivat yhteen perusoikeuksien kanssa. Lisäksi komissio antaa selvityksen toteuttamiensa
julkisten kuulemisten ja sidosryhmien kuulemisten, vaikutustenarviointien ja voimassa olevan lainsäädännön jälkiarvioin
tien laajuudesta ja tuloksista.

Jos oikeusperustaa aiotaan muuttaa siten, että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen sijasta on noudatettava erityistä lain
säätämisjärjestystä tai muuta kuin lainsäätämisjärjestystä, toimielimet vaihtavat asiasta näkemyksiä.

Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että oikeusperustan valinnassa on kyse oikeudellisesta arviosta, joka on tehtävä
objektiivisin perustein, jotka voivat olla tuomioistuinvalvonnan kohteena.

Komissio toimii edelleen kaikilta osin institutionaalisen tehtävänsä mukaisesti ja varmistaa, että perussopimuksia ja
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä noudatetaan.
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V DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

26. Toimielimet korostavat tärkeää asemaa, joka delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä on unionin
oikeudessa. Perustelluissa tapauksissa tehokkaasti ja avoimesti käytettyinä ne ovat paremman lainsäädännön olennaisia
välineitä, jotka vaikuttavat osaltaan myönteisesti siihen, että lainsäädäntö on yksinkertaista ja ajantasaista ja sen täytän
töönpano tapahtuu tehokkaasti ja ripeästi. Lainsäätäjällä on toimivalta päättää delegoitujen säädösten ja täytäntöönpano
säädösten käyttämisestä ja käytön laajuudesta perussopimusten puitteissa.

27. Toimielimet tunnustavat, että koko voimassa oleva lainsäädäntö on tarpeen mukauttaa Lissabonin sopimuksella
käyttöön otettuun lainsäädäntökehykseen ja että erityisesti on tarpeen mukauttaa pikaisesti kaikki perussäädökset, joissa
vielä viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Komissio antaa tätä viimeksi mainittua mukauttamista koske
van ehdotuksen vuoden 2016 loppuun mennessä.

28. Toimielimet ovat sopineet liitteenä olevasta delegoituja säädöksiä koskevasta yhteisymmärrysasiakirjasta ja niihin
liittyvistä vakiolausekkeista, jäljempänä ’yhteisymmärrysasiakirja’. Yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti ja avoimuuden ja
kuulemisen tehostamiseksi komissio sitoutuu kokoamaan ennen delegoidun säädöksen hyväksymistä kaiken tarvittavan
asiantuntemuksen, myös kuulemalla jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja järjestämällä julkisia kuulemisia.

Jos täytäntöönpanosäädösten valmistelutyön varhaisessa vaiheessa tarvitaan laajempaa asiantuntemusta, komissio hyödyn
tää asiantuntijaryhmiä, kuulee sidosryhmiä kohdennetusti ja järjestää julkisia kuulemisia tarvittaessa.

Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi kaikkien tietojen saannissa Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki
asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille. Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on
järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joihin kutsutaan jäsenvaltioiden asiantunti
joita ja jotka koskevat delegoitujen säädösten valmistelua.

Komissio voidaan kutsua Euroopan parlamentin tai neuvoston kokouksiin, jotta voidaan jatkaa näkemysten vaihtamista
delegoitujen säädösten valmistelusta.

Toimielimet aloittavat ilman aiheetonta viivytystä tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen neuvottelut täydentääkseen
yhteisymmärrysasiakirjaa vahvistamalla ei-sitovia perusteita, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 290 ja 291 artiklan soveltamista.

29. Toimielimet sitoutuvat perustamaan viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä tiiviissä yhteistyössä yhteisen
delegoitujen säädösten erityisrekisterin, josta saa tietoa jäsennellysti ja käyttäjäystävällisessä muodossa, jotta lisätään
avoimuutta, helpotetaan suunnittelua ja mahdollistetaan delegoidun säädöksen kaikkien eri vaiheiden seuranta.

30. Komission täytäntöönpanovallan käytön osalta toimielimet sopivat pidättyvänsä lisäämästä unionin lainsäädän
nössä menettelyvaatimuksia, joilla muutettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (1)
säädettyjä valvontamenettelyjä. Komiteoita, jotka suorittavat tehtäviään mainitulla asetuksella käyttöön otetun menettelyn
mukaisesti, ei pitäisi siinä ominaisuudessa pyytää täyttämään muita tehtäviä.

31. Jos yhteen säädökseen sisältyvien vähintään kahden valtuutuksen välillä on sisällöllinen yhteys ja komissio esittää
tähän yhteyteen perustuvat objektiiviset perustelut, eikä säädöksessä toisin säädetä, valtuutukset voidaan yhdistää. Dele
goitujen säädösten valmistelun yhteydessä järjestettävien kuulemisten avulla voidaan myös saada selville, millä valtuu
tuksilla katsotaan olevan sisällöllinen yhteys. Tällaisissa tapauksissa Euroopan parlamentin tai neuvoston vastustuksessa on
ilmaistava selkeästi, mitä valtuutusta se koskee.

VI LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSIN AVOIMUUS JA KOORDINOINTI

32. Toimielimet toteavat, että tavallinen lainsäätämisjärjestys on kehittynyt menettelyn kaikissa vaiheissa tapahtuvan
säännöllisen yhteydenpidon pohjalta. Ne ovat edelleen sitoutuneita jatkamaan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen
tapahtuvan käsittelyn parantamista vilpittömän yhteistyön, avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden periaattei
den mukaisesti.
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Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että lainsäädäntövallan käyttäjinä Euroopan parlamentti ja neuvosto käyttävät toimi
valtaansa tasavertaisesti. Komissio toteuttaa välittäjän tehtäväänsä kohtelemalla lainsäädäntövallan käyttäjiä tasa-arvoisesti
kunnioittaen täysimääräisesti toimielimille perussopimuksilla annettuja tehtäviä.

33. Toimielimet tiedottavat toisilleen säännöllisesti koko lainsäädäntöprosessin ajan työnsä ja keskinäisten neuvotte
lujensa etenemisestä sekä niiden mahdollisesti saamasta sidosryhmien palautteesta asianmukaisin menettelyin, myös
toimielinten välisen vuoropuhelun avulla.

34. Lainsäädäntövallan käyttäjinä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat yhtä mieltä siitä, että jo ennen toimielinten
välisiä neuvotteluja on tärkeää ylläpitää tiiviitä yhteyksiä paremman keskinäisen ymmärtämyksen aikaansaamiseksi kunkin
lainsäädäntövallan käyttäjän kannoista. Tätä varten ne helpottavat keskinäistä näkemysten vaihtoa ja tiedottamista lain
säädäntöprosessin yhteydessä, myös kutsumalla säännöllisesti muiden toimielinten edustajia epävirallisiin näkemysten
vaihtoihin.

35. Euroopan parlamentti ja neuvosto huolehtivat tehokkuuden aikaansaamiseksi lainsäädäntöehdotusten käsittelyaika
taulujensa paremmasta yhteensovittamisesta. Erityisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto vertaavat kunkin lainsäädäntö
ehdotuksen lopulliseen hyväksymiseen johtavien eri vaiheiden alustavia aikatauluja.

36. Toimielimet voivat tarvittaessa sopia sovittavansa yhteen pyrkimyksiä vauhdittaa lainsäädäntöprosessia huolehtien
samalla, että lainsäädäntövallan käyttäjien oikeuksia kunnioitetaan ja lainsäädännön laatu säilytetään.

37. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että tietojen antamisen kansallisille parlamenteille on annettava niille mahdolli
suus käyttää perussopimusten mukaisia oikeuksiaan.

38. Toimielimet huolehtivat lainsäädäntömenettelyjen avoimuudesta asiaan liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön
perusteella, mukaan lukien kolmikantaneuvottelujen asianmukainen hoitaminen.

Toimielimet parantavat viestintää yleisölle lainsäädäntömenettelyn kaikissa vaiheissa ja erityisesti ilmoittavat yhdessä
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisen lainsäädäntöprosessin onnistuneista tuloksista päästyään yhteisymmärrykseen
järjestämällä yhteisen lehdistötilaisuuden tai käyttämällä muita sopiviksi katsottuja keinoja.

39. Lainsäädäntöprosessin eri vaiheiden seurannan helpottamiseksi toimielimet kartoittavat 31 päivään joulukuuta
2016 mennessä siihen tarkoitettujen foorumien ja välineiden jatkokehittämistapoja, tarkoituksena perustaa tätä varten
erityinen yhteinen tietokanta lainsäädäntöasioiden käsittelytilanteen seurantaa varten.

40. Toimielimet toteavat, että on tärkeää varmistaa, että kukin toimielin voi käyttää perussopimuksissa, sellaisina kuin
Euroopan unionin tuomioistuin niitä tulkitsee, vahvistettuja oikeuksiaan ja täyttää niissä vahvistetut velvollisuutensa, jotka
liittyvät kansainvälisten sopimusten neuvottelemiseen ja tekemiseen.

Toimielimet sitoutuvat kokoontumaan kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta neuvotellakseen
käytännön yhteistyöjärjestelyjen ja tietojenvaihdon parantamisesta perussopimusten puitteissa, sellaisina kuin Euroopan
unionin tuomioistuin niitä tulkitsee.

VII UNIONIN LAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

41. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että niiden välillä tarvitaan jäsennellympää yhteistyötä unionin oikeuden
soveltamisen ja tehokkuuden arvioimiseksi, jotta sitä voidaan parantaa tulevalla lainsäädännöllä.

42. Toimielimet korostavat, että unionin lainsäädäntöä on sovellettava jäsenvaltioissa ripeästi ja asianmukaisesti. Mää
räaika direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä säädetään mahdollisimman lyhyeksi, yleensä enintään
kahdeksi vuodeksi.

43. Toimielimet kehottavat jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisille selkeästi toimenpiteistä, joita ne ovat hyväksyneet
unionin lainsäädännön saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä tai täytäntöön panemiseksi tai unionin talousarvion
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jos jäsenvaltiot saattaessaan direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä päättävät lisätä
elementtejä, jotka eivät millään tavoin liity kyseiseen unionin lainsäädäntöön, tällaiset lisäykset olisi tehtävä tunnistetta
viksi joko täytäntöönpanosäädöksessä tai -säädöksissä taikka niihin liittyvissä asiakirjoissa.
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44. Toimielimet kehottavat jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä komission kanssa sellaisten tietojen hankkimisessa, joita
tarvitaan unionin oikeuden täytäntöönpanon seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Selittävien asiakirjojen, jotka liitetään ilmoi
tukseen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevista toimenpiteistä, osalta toimielimet palauttavat mieliin
selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (1)
ja selittävistä asiakirjoista 27 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen
poliittisen lausuman ja korostavat näiden poliittisten lausumien merkitystä.

45. Komissio esittää edelleen kerran vuodessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen unionin lainsää
dännön soveltamisesta. Komission kertomuksessa viitataan tarpeen mukaan 43 kohdassa mainittuihin tietoihin. Komissio
voi antaa lisätietoja tietyn säädöksen täytäntöönpanotilanteesta.

VIII YKSINKERTAISTAMINEN

46. Toimielimet vahvistavat sitoutumisensa siihen, että voimassa olevaa lainsäädäntöä muutettaessa, lainsäädäntötek
niikkana käytetään useammin uudelleenlaadintaa ja noudatetaan kaikilta osin säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjes
telmällisestä käytöstä 28 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välistä sopimusta. Jos uudelleenlaatiminen ei ole
tarkoituksenmukaista, komissio tekee nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20 päivänä
joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti ehdotuksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
on hyväksytty muutossäädös. Jollei komissio tee tällaista ehdotusta, se esittää ehdotuksen tekemättä jättämistä koskevat
perustelut.

47. Toimielimet sitoutuvat edistämään tehokkaimpia sääntelyvälineitä, kuten yhdenmukaistamista ja vastavuoroista
tunnustamista, ylisääntelyn ja hallinnollisen rasituksen välttämiseksi ja perussopimusten tavoitteiden täyttämiseksi.

48. Toimielimet sopivat tekevänsä yhteistyötä lainsäädännön ajantasaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä ylisään
telyn ja kansalaisille, viranomaisille ja yrityksille, mukaan lukien pk-yritykset, aiheutuvan hallinnollisen rasituksen välttä
miseksi, samalla kun varmistetaan, että lainsäädännön tavoitteet saavutetaan. Toimielimet sopivat tässä yhteydessä vaih
tavansa näkemyksiä tästä asiasta ennen komission työohjelmasuunnittelun saattamista päätökseen.

Komissio esittää sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelmansa (REFIT) osana vuosittain yleiskatsauksen,
joka sisältää vuotuisen selvityksen rasituksesta, tuloksista, joita unionin toimilla lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja
ylisääntelyn välttämiseksi sekä hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi on saavutettu.

Ottaen huomioon toimielinten vaikutustenarviointi- ja arviointityön ja jäsenvaltioiden ja sidosryhmien palautteen sekä
unionin sääntelyn kustannukset ja hyödyt komissio laatii mahdollisuuksien mukaan määrällisen arvion sääntelystä aiheu
tuvan rasituksen vähentämisestä tai yksittäisten ehdotusten tai säädösten säästöpotentiaalista.

Komissio arvioi myös mahdollisuutta vahvistaa REFIT-ohjelmassaan tavoitteet rasituksen vähentämiselle tietyillä aloilla.

IX TÄMÄN SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

49. Toimielimet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niillä on käytössään tämän sopimuksen
asianmukaista täytäntöönpanoa varten tarvittavat keinot ja resurssit.

50. Toimielimet seuraavat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa yhdessä ja säännöllisesti sekä poliittisella tasolla vuo
sittaisin keskusteluin että teknisellä tasolla toimielinten välisestä koordinoinnista vastaavassa työryhmässä.

X LOPPUMÄÄRÄYKSET

51. Tällä toimielinten välisellä sopimuksella korvataan paremmasta lainsäädännöstä 16 päivänä joulukuuta 2003 tehty
toimielinten välinen sopimus (2) ja marraskuussa 2005 hyväksytty vaikutustenarviointia koskeva toimielinten yhteinen
lähestymistapa (3).

Tämän sopimuksen liitteellä korvataan vuoden 2011 delegoituja säädöksiä koskeva yhteisymmärrysasiakirja.

52. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

FIL 123/8 Euroopan unionin virallinen lehti 12.5.2016
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, 13  2016 .
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.
Strasbourg, 13. aprill 2016

, 13  2016.
Done at Strasbourg, 13 April 2016.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasb r , 2016. gada 13. apr l .
Priimta Strasb re 2016 m. balandžio 13 d.
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.
Mag mul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.
Sporz dzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.
V Štrasburgu 13. apríla 2016.
V Strasbourgu, 13. aprila 2016.
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel

For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Za Europski parlament
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta v rd
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részér l
G all-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
Za Európsky parlament
Za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar

Por el Consejo
Za Radu
På Rådets vegne
Im Namen des Rates
Nõukogu nimel

For the Council
Pour le Conseil
Thar ceann Comhairle
Za Vije e
Per il Consiglio
Padomes v rd
Tarybos vardu
A Tanács részér l
G all-Kunsill
Voor de Raad
W imieniu Rady
Pelo Conselho
Pentru Consiliu
Za Radu
Za Svet
Neuvoston puolesta
På rådets vägnar

Por la Comisión
Za Komisi
På Kommissionens vegne
Im Namen der Kommission
Komisjoni nimel

For the Commission
Pour la Commission
Thar ceann an Choimisiúin
Za Komisiju
Per la Commissione
Komisijas v rd
Komisijos vardu
A Bizottság részér l
G all-Kummissjoni
Voor de Commissie
W imieniu Komisji
Pela Comissão
Pentru Comisie
Za Komisiu
Za Komisijo
Komission puolesta
På kommissionens vägnar

/El Presidente/P edseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/
O ó /The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/

Il Presidente/Priekšs d t js/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/
Przewodnicz cy/O Presidente/Pre edintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisymmärrysasiakirja delegoiduista säädöksistä

I Soveltamisala ja yleiset periaatteet

1. Tämä yhteisymmärrysasiakirja perustuu vuonna 2011 saavutettuun yhteisymmärrykseen delegoiduista säädöksistä ja
korvaa sen, ja siinä yksinkertaistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sittemmin omaksumia käytäntöjä. Siinä
esitetään käytännön järjestelyt sekä sovitut selvennykset ja valinnat, joita sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisiin säädösvallan siirtoihin. Mainitussa artiklassa edellytetään, että säädös
vallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto määritellään nimenomaisesti kussakin tällaisen säädösvallan
siirron sisältävässä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä, jäljempänä ’perussäädös’.

2. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jäljempänä ’toimielimet’, tekevät toimivaltaansa käyttäessään yhteistyötä
koko menettelyn ajan noudattaen Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrättyjä menettelyjä,
jotta siirretyn säädösvallan käyttö olisi sujuvaa ja Euroopan parlamentti ja neuvosto voisivat tehokkaasti valvoa sitä.
Tätä varten pidetään yllä asianmukaisia yhteyksiä hallinnon tasolla.

3. Asianomaiset toimielimet sitoutuvat käyttämään perussäädöksen hyväksymismenettelystä riippuen ja mahdollisuuk
sien mukaan lisäyksessä esitettyjä vakiolausekkeita, kun ne ehdottavat säädösvallan siirtoa Euroopan unionin toi
minnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tai siirtävät tätä säädösvaltaa.

II Kuuleminen delegoituja säädöksiä valmisteltaessa ja laadittaessa

4. Komissio kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita laatiessaan luonnoksia delegoiduiksi säädöksiksi.
Jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuullaan hyvissä ajoin kustakin komission yksiköiden laatimasta luonnoksesta dele
goiduksi säädökseksi (*). Luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi annetaan tiedoksi jäsenvaltioiden asiantuntijoille.
Kuuleminen tapahtuu olemassa olevien asiantuntijaryhmien kokouksissa tai jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa
erikseen pidettävissä kokouksissa, joihin komissio lähettää kutsut kaikkien jäsenvaltioiden pysyvien edustustojen
kautta. On jäsenvaltioiden asia päättää, ketkä asiantuntijat osallistuvat kokouksiin. Jäsenvaltioiden asiantuntijoille
toimitetaan luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi, alustava esityslista ja muut asiaan liittyvät asiakirjat riittävän
ajoissa, jotta he voivat valmistautua.

5. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa pidettävän kokouksen päätyttyä tai tällaisten kokousten jatkotoimena komis
sion yksiköt esittävät päätelmänsä keskusteluista ja myös sen, miten ne aikovat ottaa asiantuntijoiden näkemykset
huomioon ja miten ne aikovat edetä asiassa. Nämä päätelmät merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

6. Delegoitujen säädösten valmistelun ja laadinnan yhteydessä voidaan kuulla myös sidosryhmiä.

7. Jos delegoidun säädöksen luonnoksen asiasisältö muuttuu jollain tavalla, komissio antaa asiantuntijoille mahdollisuu
den ottaa kantaa muutettuun luonnokseen delegoiduksi säädökseksi, tarvittaessa kirjallisesti.

8. Delegoidun säädöksen perusteluihin sisällytetään yhteenveto kuulemismenettelystä.

9. Komissio asettaa säännöllisin väliajoin saataville alustavan luettelon suunnitteilla olevista delegoiduista säädöksistä.

FIL 123/10 Euroopan unionin virallinen lehti 12.5.2016

(*) Euroopan valvontaviranomaista koskevissa asetuksissa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu
24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o
716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12), Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen
(Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission pää
töksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen)
perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331,
15.12.2010, s. 84)) kuvatut teknisten sääntelystandardien valmistelua koskevan menettelyn erityispiirteet otetaan huomioon, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tässä sopimuksessa määrättyjä kuulemisjärjestelyjä.
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10. Komissio varmistaa delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan, että kaikki asiakirjat, mukaan lukien sää
dösluonnokset, toimitetaan hyvissä ajoin ja yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle, samaan aikaan kuin
jäsenvaltioiden asiantuntijoille.

11. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat sen tarpeelliseksi, ne voivat kumpikin lähettää asiantuntijoita ko
mission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä ja joihin jäsenvaltioiden asiantun
tijat on kutsuttu. Tätä varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan seuraavia kuukausia koskeva suun
nitelma ja kutsut kaikkiin asiantuntijakokouksiin.

12. Toimielimet ilmoittavat toisilleen kaikkien delegoituihin säädöksiin liittyvien asiakirjojen toimittamiseen ja vastaan
ottoon käytettävät asiointiosoitteet. Kun tämän sopimuksen 29 artiklassa tarkoitettu rekisteri on perustettu, sitä
käytetään tähän tarkoitukseen.

III Asiakirjojen toimittamista ja määräaikojen laskemista koskevat järjestelyt

13. Komissio toimittaa delegoidut säädökset virallisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaista menetelmää
käyttäen. Turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja käsiteltäessä noudatetaan asianomaisen toimielimen sisäisiä hallinnollisia
menettelyjä, joilla varmistetaan tarvittavat takeet.

14. Sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus käyttää Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia oikeuksiaan kussakin perussäädöksessä asetetun määräajan puit
teissa, komissio ei toimita delegoituja säädöksiä seuraavina ajanjaksoina:

— 22 päivästä joulukuuta 6 päivään tammikuuta,

— 15 päivästä heinäkuuta 20 päivään elokuuta.

Näitä ajanjaksoja sovelletaan vain, kun vastustamisen määräaika perustuu 18 kohtaan.

Näitä ajanjaksoja ei sovelleta tämän yhteisymmärrysasiakirjan VI osassa määrättyä kiireellistä menettelyä noudattaen
annettuihin delegoituihin säädöksiin. Jos delegoitu säädös annetaan kiireellistä menettelyä noudattaen jonkin ensim
mäisessä alakohdassa yksilöidyn ajanjakson aikana, perussäädöksessä säädetty määräaika vastustamiselle alkaa kulua
vasta kyseisen ajanjakson päätyttyä.

Toimielimet sopivat Euroopan parlamentin vaalitauon aikana sovellettavasta delegoitujen säädösten ilmoittamisjär
jestelystä vaaleja edeltävän vuoden lokakuuhun mennessä.

15. Vastustamiselle varattu ajanjakso alkaa, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vastaanottaneet delegoitujen
säädösten kaikki viralliset kielitoisinnot.

IV Säädösvallan siirron kesto

16. Perussäädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tai mää
rätyksi ajaksi.

17. Jos säädetään määrätystä ajasta, perussäädöksessä olisi lähtökohtaisesti säädettävä säädösvallan siirron jatkamisesta
ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista
viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan
kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Tämä kohta ei vaikuta Euroopan
parlamentin tai neuvoston oikeuteen peruuttaa säädösvallan siirto.

V Määräajat vastustamiselle Euroopan parlamentissa ja neuvostossa

18. Vastustamiselle tapauskohtaisesti kussakin perussäädöksessä määritellyn määräajan olisi lähtökohtaisesti oltava kaksi
kuukautta eikä vähempää, ja tätä määräaikaa voidaan pidentää kunkin toimielimen (Euroopan parlamentin tai
neuvoston) aloitteesta kahdella kuukaudella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kiireellisen menettelyn soveltamista.
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19. Delegoitu säädös voidaan kuitenkin julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen
mainitun määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne
eivät vastusta säädöstä.

VI Kiireellinen menettely

20. Kiireellistä menettelyä olisi sovellettava vain poikkeustapauksissa, kuten silloin, kun kyse on turvallisuusasioista,
terveyden suojelusta tai ulkosuhteista, mukaan lukien humanitaariset kriisit. Euroopan parlamentin ja neuvoston
olisi perusteltava kiireellisen menettelyn valitseminen perussäädöksessä. Perussäädöksessä on yksilöitävä tapaukset,
joissa kiireellistä menettelyä on määrä soveltaa.

21. Komissio sitoutuu tiedottamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisuudesta, että delegoitu säädös
annetaan kiireellistä menettelyä noudattaen. Heti kun komission yksiköt havaitsevat, että tällainen mahdollisuus
on olemassa, ne lähettävät asiasta epävirallisen varoituksen Euroopan parlamentin ja neuvoston sihteeristöille 12
kohdassa mainittuihin asiointiosoitteisiin.

22. Kiireellistä menettelyä noudattaen annettu delegoitu säädös tulee voimaan viipymättä, ja sitä sovelletaan niin kauan
kuin sitä ei vastusteta perussäädöksessä säädetyn määräajan kuluessa. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vas
tustaa säädöstä, komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston
päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

23. Komissio ilmoittaa perusteet kiireellisen menettelyn käytölle ilmoittaessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kiireellisessä menettelyssä käsiteltävästä delegoidusta säädöksestä.

VII Julkaiseminen virallisessa lehdessä

24. Delegoidut säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa vasta, kun määräaika vastustamiselle on
päättynyt, paitsi silloin, kun on kyse 19 kohdassa esitetystä tilanteesta. Kiireellistä menettelyä noudattaen annetut
delegoidut säädökset julkaistaan viipymättä.

25. Myös Euroopan parlamentin tai neuvoston päätökset säädösvallan siirron peruuttamisesta, kiireellistä menettelyä
noudattaen annettavan delegoidun säädöksen vastustamisesta tai säädösvallan siirron ilman eri toimenpiteitä tapah
tuvan uusimisen vastustamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa, sanotun kuitenkaan rajoit
tamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan soveltamista. Peruuttamista koskeva päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

26. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä myös päätökset kiireellistä menettelyä noudattaen annettujen
delegoitujen säädösten kumoamisesta.

VIII Keskinäinen tietojenvaihto erityisesti peruuttamistapauksissa

27. Euroopan parlamentti ja neuvosto tiedottavat toisilleen ja komissiolle perussäädöksessä säädettyjen edellytysten
soveltamista koskevien oikeuksiensa käyttämisestä.

28. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto aloittaa menettelyn, joka voi johtaa säädösvallan siirron peruuttamiseen, se
ilmoittaa siitä kahdelle muulle toimielimelle viimeistään kuukautta ennen peruuttamispäätöksen tekemistä.
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Lisäys

Vakiolausekkeet

Johdanto-osan kappale:

Komissiolle olisi [siirron tarkoitus] – vaihtoehto: [siirron tarkoitus] komissiolle olisi – siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukai
sesti … [säädösten sisältö ja soveltamisala] – vaihtoehto: siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat …
[säädösten sisältö ja soveltamisala]. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huh
tikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityi
sesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan de
legoituja säädöksiä.

Artiklat, joissa säädösvalta siirretään

Komissio antaa – vaihtoehto: Siirretään komissiolle valta antaa [säädösten sisältö ja soveltamisala] delegoituja säädöksiä [A]
artiklan mukaisesti.

Jos sovelletaan kiireellistä menettelyä, lisätään kohta seuraavasti:

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan [B] artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on
tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy … [säädösten sisältö ja soveltamisala].

[A] artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

[kesto]

Vaihtoehto 1

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [perussäädöksen voimaantulopäivä tai muu lainsäädäntövallan käyttäjien
asettama päivä] määräämättömäksi ajaksi … artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Vaihtoehto 2

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [perussäädöksen voimaantulopäivä tai muu lainsäädäntövallan käyttäjien
asettama päivä] … vuoden ajaksi … artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä
säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän … vuoden kauden päättymistä.
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto
vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Vaihtoehto 3

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [perussäädöksen voimaantulopäivä tai muu lainsäädäntövallan käyttäjien
asettama päivä] … vuoden ajaksi … artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa … artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Pe
ruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä
päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myö
hempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita parem
masta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen peri
aatteiden mukaisesti.

FI12.5.2016 Euroopan unionin virallinen lehti L 123/13
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5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille
ja neuvostolle.

6. Edellä olevan … artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parla
mentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen
mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Kun sovelletaan kiireellistä menettelyä, lisätään artikla seuraavasti:

[B] artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin
niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle,
esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat [A] artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa dele
goitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai
neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

FIL 123/14 Euroopan unionin virallinen lehti 12.5.2016
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EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,
TEHTY 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 1995,

EUROOPAN PARLAMENTIN TUTKINTAOIKEUDEN KÄYTTÄMISTÄ KOSKEVISTA
YKSITYISKOHTAISISTA SÄÄNNÖISTÄ1

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jotka

ottavat huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 20
b artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 193 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 107
b artiklan,

sekä katsovat, että

olisi laadittava yksityiskohtaiset säännöt Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämisestä
ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten määräykset,

väliaikaisilla tutkintavaliokunnilla on oltava tarvittavat keinot tehtäviensä suorittamiseksi;
tämän vuoksi on välttämätöntä, että jäsenvaltiot ja Euroopan yhteisöjen toimielimet ja laitokset
toteuttavat näiden tehtävien suorittamisen helpottamiseksi tarvittavat toimenpiteet,

väliaikaisessa tutkintavaliokunnassa tapahtuvan käsittelyn salaisuus ja luottamuksellisuus on
turvattava,

tutkintaoikeuden käyttämistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan tarkistaa Euroopan
parlamentin nykyisen vaalikauden päättymisestä alkaen kokemusten perusteella, jos yksi
kyseisistä kolmesta toimielimestä sitä pyytää,

OVAT YHTEISELLÄ SOPIMUKSELLA TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä vahvistetaan EHTY:n perustamissopimuksen 20 b artiklan, EY:n
perustamissopimuksen 193 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 107 b artiklan
mukaisesti Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevat yksityiskohtaiset
säännöt.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetuissa perustamissopimuksissa määrätyissä rajoissa ja
määrätyin ehdoin Euroopan parlamentti voi tehtäviään suorittaessaan, jos neljännes sen
jäsenistä sitä pyytää, asettaa väliaikaisen tutkintavaliokunnan tutkimaan epäilyjä yhteisön
oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta, Euroopan yhteisöjen toimielimen tai laitoksen,
jäsenvaltion julkisen hallinnon tai sellaisten henkilöiden, joilla yhteisön oikeuden mukaisesti
on soveltamisvaltuutus, aiheuttamasta rikkomuksesta tai epäkohdasta.

1EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.
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Euroopan parlamentti määrää väliaikaisten tutkintavaliokuntien kokoonpanon ja
toimeksiannon.

Päätös väliaikaisen tutkintavaliokunnan perustamisesta, jossa erityisesti yksilöidään
tutkintavaliokunnan tehtävä ja määräaika kertomuksen esittämiselle, julkaistaan Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Väliaikainen tutkintavaliokunta toimii Euroopan yhteisöjen toimielimille ja laitoksille
perustamissopimuksissa annettujen valtuuksien mukaisesti.

Väliaikaisen tutkintavaliokunnan jäsenten ja muiden henkilöiden, jotka tehtäviään
suorittaessaan ovat hankkineet tai saaneet tietoonsa seikkoja, tietoja, asiakirjoja tai esineitä,
joita koskee jäsenvaltion tai yhteisön toimielimen antamien säännösten mukainen
salassapitovelvollisuus, on, tehtäviensä päätyttyäkin, pidettävä ne salassa henkilöiltä, joilla ei
ole oikeutta saada niistä tietoja, ja yleisöltä.

Asiantuntijoita kuullaan ja todistajia kuulustellaan julkisessa istunnossa. Jos neljännes
tutkintavaliokunnan jäsenistä taikka yhteisön tai kansalliset viranomaiset sitä pyytävät tai jos
väliaikaisen tutkintavaliokunnan käsiteltävänä on salassa pidettäviä tietoja, asia on käsiteltävä
yleisön läsnä olematta. Todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus antaa lausuntonsa yleisön läsnä
olematta.

3. Väliaikainen tutkintavaliokunta ei saa ottaa käsiteltäväkseen kansallisessa tai yhteisön
tuomioistuimessa tutkittavina olevia asioita oikeudenkäynnin ollessa vielä vireillä.

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on 1 kohdan mukaisesti julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä tai siitä, kun komissio on saanut tiedon väliaikaiselle
tutkintavaliokunnalle esitetyn epäilyn jäsenvaltion suorittamasta yhteisön oikeuden
rikkomisesta, komissio voi ilmoittaa Euroopan parlamentille, että väliaikaisen
tutkintavaliokunnan tutkittavaksi aiottu asia on käsiteltävänä mahdollista oikeudenkäyntiä
edeltävässä yhteisön menettelyssä; tällöin väliaikaisen tutkintavaliokunnan on toteutettava
tarvittavat toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että komissio voi täysimääräisesti käyttää
perustamissopimusten mukaisia valtuuksiaan.

4. Väliaikainen tutkintavaliokunta lakkaa, kun se antaa kertomuksensa sen perustamista
koskevassa päätöksessä vahvistetussa määräajassa tai viimeistään enintään kahdentoista
kuukauden kuluttua siitä, kun tutkintavaliokunta perustettiin, kuitenkin viimeistään kyseisen
vaalikauden loppuun mennessä.

Euroopan parlamentti voi perustellulla päätöksellä kahdesti pidentää kahdentoista kuukauden
määräaikaa kolmella kuukaudella. Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

5. Väliaikaista tutkintavaliokuntaa ei saa perustaa tai perustaa uudelleen käsittelemään
asioita, jotka jo on tutkittu väliaikaisessa tutkintavaliokunnassa, ennen kuin vähintään
kaksitoista kuukautta on kulunut tätä tutkintaa koskevan kertomuksen antamisesta tai
valiokunnan tehtävän päättymisestä, ellei uusia tosiseikkoja ole ilmennyt.

3 artikla

1. Väliaikainen tutkintavaliokunta suorittaa yhteisön oikeutta sovellettaessa tapahtuneeksi
epäiltyjen rikkomusten tai epäkohtien toteamiseksi tarvittavat tutkimukset jäljempänä
määrätyllä tavalla.
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2. Väliaikainen tutkintavaliokunta voi pyytää Euroopan yhteisöjen toimielintä tai laitosta
tai jäsenvaltion hallitusta nimeämään yhden tai useamman jäsenensä osallistumaan
valiokunnan toimintaan.

3. Väliaikaisen tutkintavaliokunnan esittämästä perustellusta pyynnöstä asianomaiset
jäsenvaltiot tai Euroopan yhteisöjen toimielimet ja laitokset nimeävät virkamiehen tai muun
henkilöstöön kuuluvan, jonka ne valtuuttavat esiintymään väliaikaisessa
tutkintavaliokunnassa, jollei salassapitoa taikka yleistä tai kansallista turvallisuutta koskevista
seikoista kansallisen lainsäädännön mukaisesti muuta johdu.

Kyseiset virkamiehet tai muut henkilökuntaan kuuluvat esiintyvät hallituksensa tai
toimielimensä nimissä ja sen antamien toimintaohjeiden mukaisesti. Heitä sitovat heidän
asemastaan johtuvat velvoitteet.

4. Jäsenvaltioiden viranomaiset ja Euroopan yhteisöjen toimielimet tai laitokset
toimittavat väliaikaisen tutkintavaliokunnan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
tutkintavaliokunnan tehtävän toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat, jollei siihen salassapitoa
taikka yleistä tai kansallista turvallisuutta koskevien seikkojen vuoksi ole kansallisen
lainsäädännön tai määräysten perusteella estettä.

5. Mitä 3 ja 4 kohdassa määrätään, ei kuitenkaan rajoita jäsenvaltioiden muiden,
virkamiesten esiintymisen tai asiakirjojen toimittamisen kieltävien säännösten soveltamista.

Asianomaisen valtion hallituksen tai toimielimen valtuutetun edustajan on ilmoitettava
Euroopan parlamentille salassapidosta, yleisestä tai kansallisesta turvallisuudesta taikka
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista määräyksistä johtuvasta esteestä.

6. Euroopan yhteisöjen toimielimet tai laitokset eivät saa antaa väliaikaiselle
tutkintavaliokunnalle jäsenvaltiosta peräisin olevia asiakirjoja ilmoittamatta siitä ensin
kyseiselle valtiolle.

Ne saavat toimittaa väliaikaiselle tutkintavaliokunnalle asiakirjoja, joihin tämän artiklan 5
kohtaa sovelletaan, ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella.

7. Mitä 3, 4 ja 5 kohdassa määrätään, sovelletaan luonnollisiin henkilöihin ja
oikeushenkilöihin, joille on yhteisön oikeudessa annettu valtuus sen soveltamiseen.

8. Väliaikainen tutkintavaliokunta voi kutsua kenet tahansa todistajana kuultavaksi, jos se
on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. Jos väliaikaisessa tutkintavaliokunnassa käsiteltävänä
olevassa asiassa esiintyminen saattaa vahingoittaa henkilöä, hänet kutsuneen väliaikaisen
tutkintavaliokunnan on ilmoitettava tästä hänelle.

4 artikla

1. Väliaikaisen tutkintavaliokunnan saamia tietoja saa käyttää ainoastaan sen tehtävien
suorittamiseksi. Niitä ei saa julkistaa, jos ne sisältävät salassapidettäviä tai luottamuksellisia
seikkoja tai jos niissä mainitaan asiaan osallisia henkilöitä nimeltä.

Euroopan parlamentti toteuttaa väliaikaisessa tutkintavaliokunnassa tapahtuvan käsittelyn
salassapidon ja luottamuksellisuuden turvaamiseksi tarvittavat hallinnolliset ja
lainsäädännölliset toimenpiteet.

2. Väliaikaisen tutkintavaliokunnan kertomus esitetään Euroopan parlamentille, joka voi
päättää sen julkistamisesta ottaen huomioon, mitä 1 kohdassa määrätään.
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3. Euroopan parlamentti voi osoittaa Euroopan yhteisöjen toimielimille tai laitoksille
taikka jäsenvaltioille väliaikaisen tutkintavaliokunnan kertomuksen perusteella mahdollisesti
antamansa suositukset. Nämä tekevät niistä aiheellisiksi katsomansa johtopäätökset.

5 artikla

Tämän päätöksen soveltamista koskevat tiedonannot jäsenvaltioiden kansallisille
viranomaisille toimitetaan niiden Euroopan unionissa olevien pysyvien edustustojen kautta.

6 artikla

Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä edellä olevia yksityiskohtaisia
sääntöjä voidaan tarkistaa saatujen kokemusten perusteella Euroopan parlamentin nykyisen
vaalikauden päätyttyä.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS 18. MARRASKUUTA 1999,
PETOSTEN, LAHJONNAN JA YHTEISÖJEN ETUA VAHINGOITTAVAN MUUN

LAITTOMAN TOIMINNAN TORJUMISTA KOSKEVIEN SISÄISTEN TUTKIMUSTEN
EDELLYTYKSISTÄ JA YKSITYISKOHTAISISTA SÄÄNNÖISTÄ

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 199 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen
25 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen
112 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen ja erityisesti sen 186 artiklan
ensimmäisen kohdan c alakohdan1,

sekä katsoo, että

Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/19992 ja neuvoston asetuksessa
(Euratom) N:o 1074/19993 säädetään, että virasto toteuttaa hallinnollisia tutkimuksia EY:n ja
Euratomin perustamissopimuksissa tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja elimissä;

komission perustaman petostentorjuntaviraston tehtäviin kuuluvat taloudellisten etujen
suojaamisen lisäksi kaikki toimet yhteisön etujen suojelemiseksi sellaisia väärinkäytöksiä
vastaan, jotka voivat johtaa hallinnollisiin kanteisiin tai rikossyytteisiin;

olisi vahvistettava petosten torjunnan laajuutta ja tehokkuutta hyödyntäen nykyistä
hallinnollisten tutkimusten asiantuntemusta;

kaikkien toimielinten ja elinten olisi tämän vuoksi annettava kullakin olevan hallinnollisen
toimivallan puitteissa viraston tehtäväksi toteuttaa niissä hallinnollisia tutkimuksia sellaisten
virkatoimintaan liittyvien vakavien tekojen selvittämiseksi, jotka voivat merkitä, että virkamies
tai muuhun henkilöstöön kuuluva on jättänyt noudattamatta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin
ja muuhun henkilöstöön sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ‘henkilöstösäännöt’,
11 artiklassa ja 12 artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa, 13, 14 ja 16 artiklassa sekä
17 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittuja velvollisuuksiaan tavalla, joka voi haitata
näiden yhteisöjen etuja ja joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin, tai
että hän on tehnyt henkilöstösääntöjen 22 artiklassa tarkoitetun vakavan virheen, taikka että
parlamentin jäsen tai henkilökuntaan kuuluva, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, on
vastaavalla tavalla jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan;

näissä tutkimuksissa on otettava täysimääräisesti huomioon Euroopan yhteisöjen
perustamissopimusten asianomaiset määräykset sekä erityisesti yhteisöjen erioikeuksista ja

1Artikla kumottu.
2EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
3EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8.
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vapauksista tehty pöytäkirja ja sen täytäntöönpanemiseksi annetut tekstit sekä
henkilöstösäännöt;

nämä tutkimukset on kaikissa toimielimissä ja elimissä toteutettava samoin edellytyksin eikä
näiden tehtävien antaminen virastolle vaikuta toimielinten tai elinten omaan vastuuseen eikä
heikennä asianomaisten henkilöiden oikeussuojaa ja;

olisi määriteltävä, kunnes henkilöstösäännöt muutetaan, käytännön yksityiskohtaiset säännöt
siitä, miten toimielinten ja elinten jäsenet ja elinten johtohenkilöt sekä niiden virkamiehet ja
muut henkilöstöön kuuluvat toimivat yhteistyössä sisäisten tarkastusten toteuttamiseksi
moitteettomasti;

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Velvollisuus toimia yhteistyössä viraston kanssa

Euroopan parlamentin pääsihteerin, yksiköiden sekä virkamiesten ja muuhun henkilöstöön
kuuluvien on toimittava täysimääräisesti yhteistyössä viraston henkilöstöön kuuluvien kanssa
ja annettava kaikkea tutkimuksissa tarvittavaa apua. Tätä varten he antavat viraston
henkilökuntaan kuuluville kaikki asiaa koskevat tiedot ja selitykset.

Jäsenet toimivat yhteistyössä viraston kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan
yhteisöjen perustamissopimusten, erityisesti erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan
sekä niiden soveltamiseksi annettujen tekstien määräysten soveltamista.

2 artikla

Ilmoittamisvelvollisuus

Euroopan parlamentin virkamiehen tai muuhun henkilöstöön kuuluvan on viipymättä
ilmoitettava sellaisista tietoonsa tulleista seikoista, jotka antavat aihetta olettaa petoksen,
lahjonnan taikka yhteisön etuja vahingoittavan muun toiminnan mahdollisuutta, tai sellaisista
virkatoimiin liittyvistä vakavista teoista, jotka voivat merkitä, että virkamies tai muuhun
henkilöstöön kuuluva tai henkilöstöön kuuluva, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, on
jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa
rikossyytteisiin, yksikkönsä päällikölle tai pääjohtajalleen tai, jos hän pitää tarpeellisena,
pääsihteerilleen tai virastolle suoraan silloin kun on kyse virkamiehestä, muuhun henkilöstöön
kuuluvasta tai henkilöstöön kuuluvasta, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, tai Euroopan
parlamentin puhemiehelle, kun on kyse jäsenten vastaavien velvollisuuksien noudattamatta
jättämisestä.

Euroopan parlamentin puhemies, pääsihteeri, pääjohtajat ja yksikköjen päälliköt toimittavat
virastolle tiedon kaikista tietoonsa saamistaan seikoista, jotka antavat aihetta olettaa
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen väärinkäytösten mahdollisuutta.

Euroopan parlamentin virkamiestä ja muuhun henkilöstöön kuuluvaa ei missään tapauksessa
saa kohdella epäoikeudenmukaisesti tai syrjiä sen vuoksi, että hän on toimittanut
ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitetun tiedon.

Jäsenen, joka saa tietoonsa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja seikkoja, on ilmoitettava
niistä Euroopan parlamentin puhemiehelle, tai jos hän pitää sitä aiheellisena, suoraan virastolle.

B4_Päätös petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimisten 
edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä

- 70 -



Tätä artiklaa sovelletaan ottaen huomioon laissa säädetyt tai Euroopan parlamentin
työjärjestyksessä määrätyt luottamuksellisuutta koskevat edellytykset.

3 artikla

Turvallisuustoimiston antama apu

Viraston johtajan pyynnöstä Euroopan parlamentin turvallisuustoimisto antaa viraston
henkilöstöön kuuluville apua tutkimusten käytännön toteuttamisessa.

4 artikla

Koskemattomuus ja oikeus kieltäytyä toimimasta todistajana

Jäsenten parlamentaarista koskemattomuutta sekä oikeutta kieltäytyä toimimasta todistajana
koskevat säännöt säilyvät muuttumattomina.

5 artikla

Asianomaiselle ilmoittaminen

Jos ilmenee, että jäseneen, virkamieheen tai muuhun henkilöstöön kuuluvaan voi kohdistua
henkilöön kohdistuvia epäilyjä, asianomaiselle on ilmoitettava tästä nopeasti, jos
ilmoittaminen ei vaaranna tutkimusta. Nimeltä mainittua Euroopan parlamentin jäsentä,
virkamiestä tai muuhun henkilöstöön kuuluvaa koskevia päätelmiä ei missään tapauksessa saa
tehdä tutkimuksen valmistuttua ilman, että asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi
kaikista häntä koskevista seikoista.

Tapauksissa, joissa tutkimukseen liittyvistä syistä on noudatettava ehdotonta
salassapitovelvollisuutta ja joissa on turvauduttava kansallisten oikeusviranomaisten
toimivaltaan kuuluviin tutkintamenetelmiin, velvollisuutta antaa Euroopan parlamentin
jäsenelle, virkamiehelle tai muuhun henkilöstöön kuuluvalle tilaisuus tulla kuulluksi voidaan
lykätä Euroopan parlamentin jäsenen ollessa kyseessä puhemiehen taikka virkamiehen tai
muuhun henkilöstöön kuuluvan ollessa kyseessä pääsihteerin annettua asiaan suostumuksensa.

6 artikla

Ilmoitus tutkimuksen lopettamisesta ilman jatkotoimia

Jos sisäisen tutkimuksen tuloksena ilmenee, ettei ole näyttöä Euroopan parlamentin jäsentä,
virkamiestä tai muuhun henkilökuntaan kuuluvaa vastaan, häntä koskeva sisäinen tutkimus
lopetetaan ilman jatkotoimia viraston johtajan päätöksellä, jonka tämä antaa kirjallisesti
tiedoksi asianomaiselle.

7 artikla

Lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoaminen

Kansallisen poliisi- tai oikeusviranomaisen pyyntö Euroopan parlamentin virkamiehen tai
muuhun henkilöstöön kuuluvan lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoamisesta
mahdollisen petoksen, lahjonnan tai muun laittoman toiminnan yhteydessä on toimitettava
viraston johtajalle lausuntoa varten. Virastolle on ilmoitettava, jos on esitetty pyyntö Euroopan
parlamentin jäsenen lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoamisesta.
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8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona Euroopan parlamentti sen hyväksyy.
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II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välinen toimielinten sopimus EKP:lle yhteisessä
valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista

vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä

(2013/694/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN KESKUSPANKKI, jotka

— ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

— ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohdan,

— ottavat huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen ja erityisesti sen 127 artiklan 1 kohdan,

— ottavat huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta
Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja
erityisesti sen 20 artiklan 8 ja 9 kohdan,

— ottavat huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan yhteisen lausuman,
jonka he antoivat parlamentin äänestäessä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 hyväksymisestä,

A. toteavat, että asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annetaan Euroopan keskuspankille (EKP) luottolaitosten vakavaraisuus
valvontaan liittyvää politiikkaa koskevia erityistehtäviä luottolaitosten toiminnan turvallisuuden ja vakauden sekä
rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi Euroopan unionissa ja kaikissa yhteiseen valvontamekanismiin osallis
tuvissa jäsenvaltioissa;

B. toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 9 artiklan mukaan EKP on toimivaltainen viranomainen sille kyseisellä
asetuksella annettujen valvontatehtävien hoitamiseksi;

C. toteavat, että valvontatehtävien antaminen EKP:lle tuo sille merkittävän vastuun turvata rahoitusvakaus unionissa
käyttämällä valvontavaltuuksiaan mahdollisimman tehokkaalla ja oikein suhteutetulla tavalla;

D. katsovat, että valvontavaltuuksien siirtämistä unionin tasolle olisi tasapainotettava vastuuvelvollisuutta koskevilla
asianmukaisilla vaatimuksilla; toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan nojalla EKP on siksi vastuussa
asetuksen täytäntöönpanosta parlamentille ja neuvostolle, jotka ovat unionin ja jäsenvaltioiden kansalaisia edustavia
demokraattisesti oikeutettuja toimielimiä;

E. toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 9 kohdassa säädetään, että EKP tekee vilpitöntä yhteistyötä
kaikissa Euroopan parlamentin tekemissä tutkimuksissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti;

F. toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 8 kohdassa säädetään, että EKP:n valvontaelimen puheen
johtaja käy pyynnöstä luottamuksellisia suullisia keskusteluja valvontatehtävistään suljettujen ovien takana parlamentin
asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa silloin, kun tällaisia keskusteluja edelly
tetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisten Euroopan parlamentin toimivaltuuksien käyttä
miseksi; toteavat kyseisen artiklan edellyttävän, että tällaisia keskusteluja järjestettäessä taataan täysi luottamuksellisuus
niiden salassapitovelvoitteiden mukaisesti, jotka EKP:lle on määrätty asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisena
toimivaltaisena viranomaisena;
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G. toteavat, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan unionin toimielimet
toimivat mahdollisimman avoimesti; edellytyksistä, joiden täyttyessä EKP:n asiakirjat ovat luottamuksellisia, säädetään
EKP:n päätöksessä 2004/258/EY (EKP/2004/3) (1); toteavat, että mainitun päätöksen mukaan jokaisella unionin kan
salaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä, joka asuu jossain jäsenvaltiossa, sekä jokaisella oikeushenkilöllä, jolla
on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua EKP:n asiakirjoihin kyseisessä päätöksessä
määriteltyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti; toteavat, että mainitun päätöksen mukaan EKP kieltäytyy luovut
tamasta tietoja, joiden ilmaiseminen vahingoittaisi tiettyjä erikseen määritettyjä yleisiä tai yksityisiä etuja;

H. toteavat, että luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tietojen julkistaminen ei ole EKP:n vapaasti päätettävis
sä, vaan siihen sovelletaan asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetettuja rajoituksia ja ehtoja, jotka koskevat
sekä parlamenttia että EKP:tä; Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön, jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’, 37.2 artiklan nojalla henkilöt, joilla on käytettävissään unionin lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä
tietoja, ovat tällaisen unionin lainsäädännön alaisia;

I. toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 johdanto-osan 55 kappaleessa todetaan, että velvoitteissa raportoida
parlamentille olisi noudatettava asianmukaisia salassapitovaatimuksia; mainitun asetuksen johdanto-osan 74 kappaleen
ja 27 artiklan 1 kohdan mukaan valvontaelimen ja ohjauskomitean jäsenten sekä valvontatehtäviä hoitavan EKP:n
henkilöstön ja osallistuvien jäsenvaltioiden lähetetyn henkilöstön on noudatettava EKPJ:n perussäännön 37 artiklassa
ja asiaa koskevissa unionin säädöksissä vahvistettuja salassapitovaatimuksia; toteavat, että Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja EKPJ:n perussäännön 37 artiklan mukaan EKP:n ja kansallisten keskus
pankkien päätöksentekoelinten jäseniä ja henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus;

J. toteavat, että EKPJ:n perussäännön 10.4 artiklan mukaan EKP:n neuvoston kokoukset ovat luottamuksellisia;

K. toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että EKP:n on mainitulla asetuksella sille
annettujen tehtävien hoitamiseksi sovellettava kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, ja jos kyseinen lainsää
däntö koostuu direktiiveistä, sellaista kansallista lainsäädäntöä, jolla nämä direktiivit saatetaan kansallisen lainsäädän
nön osaksi;

L. toteavat, että tulevat muutokset ja mahdolliset asiaa koskevat tulevat säädökset huomioon ottaen luottamuksellisiksi
katsottujen tietojen käsittelyä koskevan unionin oikeuden säännöksissä ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivin 2013/36/EU (2) 53–62 artiklassa asetetaan toimivaltaisille viranomaisille ja niiden henkilöstölle tiukkoja
salassapitovelvollisuuksia luottolaitosten valvonnan yhteydessä; kaikkia toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa
olevia tai olleita henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus; luottamuksellisia tietoja, joita he saavat tehtävissään, voidaan
ilmaista ainoastaan tiivistetysti tai kootusti siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä luottolaitoksia, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön piiriin kuuluvien tapausten käsittelyä;

M. toteavat, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 27 artiklan 2 kohdan mukaan EKP voi sille kyseisellä asetuksella
annettujen tehtävien hoitamiseksi vaihtaa asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä vahvistetuin rajoituksin ja edelly
tyksin tietoja kansallisten tai unionin viranomaisten ja elinten kanssa, kun asiaa koskeva unionin lainsäädäntö sallii
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antaa tietoja näille tai kun jäsenvaltiot voivat säätää tällaisesta tietojen
antamisesta asiaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla;

N. toteavat, että valvontatietojen salassapitovaatimusten rikkomisen olisi johdettava riittäviin seuraamuksiin; parlamentin
olisi tarjottava asianmukainen kehys sellaisten tapausten seurantaa varten, joissa sen jäsenet tai henkilöstö rikkovat
salassapitovelvollisuutta;

O. toteavat, että EKP:n valvontatehtävien suorittamiseen osallistuva henkilöstö on erotettava rahapoliittisten tehtävien
hoitoon osallistuvasta henkilöstöstä organisatorisesti niin, että asetusta (EU) N:o 1024/2013 noudatetaan täysimää
räisesti;

P. toteavat, ettei tämä sopimus koske luottamuksellisten tietojen vaihtoa, joka kohdistuu sellaisiin EKP:n rahapoliittisiin
tai muihin tehtäviin, jotka eivät kuulu EKP:lle asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettuihin tehtäviin;

Q. toteavat, ettei tällä sopimuksella rajoiteta kansallisen lainsäädännön mukaista kansallisten toimivaltaisten viranomais
ten vastuuvelvollisuutta kansallisille parlamenteille;

FIL 320/2 Euroopan unionin virallinen lehti 30.11.2013

(1) Euroopan keskuspankin päätös 2004/258/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta
yleisön tutustuttavaksi (EKP/2004/3) (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42).

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitos
toimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien
2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

B5_Toimielinten sopimus EKPlle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista 
vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä

- 74 -



R. toteavat, ettei tämä sopimus ei koske yhteisen valvontamekanismin vastuuvelvollisuutta ja raportointivelvollisuutta
neuvostoa, komissiota tai kansallisia parlamentteja kohtaan eikä vaikuta näihin velvollisuuksiin,

SOPIVAT SEURAAVAA:

I VASTUUVELVOLLISUUS, TIEDONSAANTI JA LUOTTAMUKSELLI
SUUS

1. Kertomukset

— EKP esittää parlamentille joka vuosi kertomuksen, jäl
jempänä ’vuosikertomus’, sille asetuksella (EU) N:o
1024/2013 annettujen tehtävien hoidosta. Valvontaeli
men puheenjohtaja esittelee vuosikertomuksen parla
mentille julkisessa kuulemistilaisuudessa. Vuosikertomus
luonnos toimitetaan parlamentille luottamuksellisena yh
dellä unionin virallisista kielistä neljä työpäivää ennen
kuulemista. Käännökset kaikilla unionin virallisilla kie
lillä toimitetaan myöhemmin. Vuosikertomuksessa käsi
tellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

i. valvontatehtävien suorittaminen,

ii. tehtävien jakaminen kansallisten valvontaviran
omaisten kanssa,

iii. yhteistyö muiden asiaankuuluvien kansallisten tai
unionin viranomaisten kanssa,

iv. rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien erot
taminen,

v. valvontarakenteen ja henkilöstömäärän kehitys ja
lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä
ja kansallisuus,

vi. menettelysääntöjen täytäntöönpano,

vii. valvontamaksujen laskentatapa ja suuruus,

viii. valvontatehtävien budjetti,

ix. kokemukset asetuksen (EU) N:o 1024/2013 23 ar
tiklan mukaisesta ilmoittamisesta (asetuksen rikko
misesta ilmoittaminen).

— Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 33 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun aloitusvaiheen aikana EKP antaa parlamen
tille neljännesvuosittaisia kertomuksia asetuksen täytän
töönpanon edistymisestä käytännössä, ja kertomuksissa
käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

i. työn sisäinen valmistelu, organisointi ja suunnittelu,

ii. konkreettiset järjestelyt rahapoliittisten tehtävien ja
valvontatehtävien erottamisvaatimuksen noudattami
seksi,

iii. yhteistyö muiden toimivaltaisten kansallisten tai
unionin viranomaisten kanssa,

iv. EKP:n valvontatehtäviensä valmistelussa kohtaamat
esteet,

v. ongelmatapaukset ja menettelysääntöjen muutokset.

— EKP julkaisee vuosikertomuksen yhteisen valvontameka
nismin verkkosivuilla. Tiedotukseen käytettävää EKP:n
sähköpostipalvelua laajennetaan niin, että siinä käsitel
lään erityisesti yhteiseen valvontamekanismiin liittyviä
kysymyksiä, ja EKP siirtää sähköpostitse saadun palaut
teen yhteisen valvontamekanismin verkkosivuille osioon
”Usein kysytyt kysymykset”.

2. Kuulemiset ja luottamukselliset suulliset keskustelut

— Valvontaelimen puheenjohtaja osallistuu valvontatehtä
vien suorittamista koskeviin sääntömääräisiin julkisiin
kuulemisiin parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan
pyynnöstä. Parlamentin asiasta vastaava valiokunta ja
EKP sopivat seuraavan vuoden aikana järjestettävän kah
den tällaisen kuulemistilaisuuden aikataulusta. Sovitun
aikataulun muutospyynnöt on esitettävä kirjallisesti.

— Lisäksi valvontaelimen puheenjohtaja voidaan kutsua
muihin yksittäisiin keskusteluihin, joissa valvontaan liit
tyviä kysymyksiä käsitellään parlamentin asiasta vastaa
van valiokunnan kanssa.

— Jos parlamentin toimivallan käyttäminen Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja unionin oi
keuden mukaisesti sitä edellyttää, parlamentin asiasta
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi pyytää kirjalli
sesti ja syyt mainiten erityisiä luottamuksellisia koko
uksia valvontaelimen puheenjohtajan kanssa. Tällaiset
kokoukset järjestetään yhteisesti sovittuna päivänä.

— Kaikkiin erityisten luottamuksellisten kokousten osa
nottajiin sovelletaan samanlaisia salassapitovaatimuksia
kuin valvontaelimen jäseniin ja valvonnasta vastaavaan
EKP:n henkilöstöön.

— Valvontaelimen puheenjohtajan tai parlamentin asiasta
vastaavan valiokunnan perustellusta pyynnöstä ja yhtei
sestä sopimuksesta sääntömääräisiin kuulemisiin,
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yksittäisiin keskusteluihin ja luottamuksellisiin koko
uksiin voi osallistua valvontaelimessä olevia EKP:n edus
tajia tai johtavia EKP:n valvontahenkilöstön jäseniä (pää
osastojen johtajat ja varajohtajat).

— Yhteiseen valvontamekanismiin sovelletaan Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista unio
nin toimielinten avoimuusperiaatetta. Erityisissä luotta
muksellisissa kokouksissa on noudatettava avoimuus
periaatetta ja periaatetta, jonka mukaan asian kannalta
merkityksellisistä seikoista on tehtävä selkoa. Se käsittää
valvontatehtävien suorittamista koskevien luottamuksel
listen tietojen vaihdon unionin lainsäädännön asetta
missa rajoissa. Tietojen julkistamista voidaan rajoittaa
luottamuksellisuutta koskevilla lakisääteisillä rajoituksilla.

— Parlamentin ja EKP:n palveluksessa olevat henkilöt eivät
saa paljastaa asetuksella (EU) N:o 1024/2013 EKP:lle
annettuihin tehtäviin liittyvien toimiensa yhteydessä saa
miaan tietoja myöskään tällaisten toimien päättymisen
jälkeen tai poistuttuaan palveluksesta.

— Sääntömääräisissä kuulemisissa, yksittäisissä keskus
teluissa ja luottamuksellisissa kokouksissa voidaan kä
sitellä kaikkia asetuksen (EU) N:o 1024/2013 kattamia
yhteisen valvontamekanismin tehtäviin ja toimintaan liit
tyviä kysymyksiä.

— Luottamuksellisista kokouksista ei laadita pöytäkirjoja
eikä muita tallenteita. Lehdistölle tai muille tiedotusväli
neille ei anneta mitään lausuntoja. Kunkin luottamuksel
lisiin keskusteluihin osallistuvan henkilön on joka kerta
allekirjoitettava valaehtoinen vakuutus siitä, ettei keskus
telujen sisältöä paljasteta kolmansille osapuolille.

— Luottamuksellisiin kokouksiin voivat osallistua vain
valvontaelimen puheenjohtaja ja parlamentin asiasta vas
taavan valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.
Valvontaelimen puheenjohtaja voi ottaa mukaansa kaksi
EKP:n henkilöstön jäsentä ja parlamentin asiasta vastaa
van valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
voivat ottaa mukaansa kaksi parlamentin sihteeristön
jäsentä.

3. Kysymyksiin vastaaminen

— EKP vastaa parlamentin sille esittämiin kirjallisiin kysy
myksiin kirjallisesti. Parlamentin asiasta vastaavan valio
kunnan puheenjohtaja välittää kysymykset valvontaeli
men puheenjohtajalle. Kysymyksiin vastataan mahdolli
simman pian ja joka tapauksessa viiden viikon kuluessa
siitä, kun ne on toimitettu EKP:hen.

— EKP ja parlamentti varaavat erillisen osan verkkosivuis
taan edellä tarkoitetuille kysymyksille ja vastauksille.

4. Tiedonsaanti

— EKP antaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle
valvontaelimen kokouksesta ainakin kattavan ja infor
matiivisen pöytäkirjan, josta saa käsityksen käydyistä
keskusteluista, sekä sen liitteenä luettelon tehdyistä pää
töksistä. Jos EKP:n neuvosto vastustaa valvontaelimen
päätösluonnosta asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 ar
tiklan 8 kohdan mukaisesti, EKP:n pääjohtaja ilmoittaa
parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohta
jalle vastustuksen syistä noudattaen tässä sopimuksessa
tarkoitettuja salassapitovaatimuksia.

— Jos luottolaitos joutuu selvitystilaan, kyseistä luottolai
tosta koskevat muut kuin luottamukselliset tiedot julkis
tetaan jälkikäteen, kun asiaa koskevien tietojen julkis
tamiseen ei enää sovelleta salassapitovaatimusten mukai
sia rajoituksia.

— Valvontamaksut ja selvitys niiden laskentatavasta julkis
tetaan EKP:n verkkosivuilla.

— EKP julkistaa verkkosivuillaan valvontakäytäntöjään kos
kevan oppaan.

5. EKP:n luottamuksellisten tietojen ja asiakirjojen suojaa
minen

— Parlamentti toteuttaa suojatoimenpiteitä ja toimia, jotka
vastaavat EKP:n tietojen ja asiakirjojen arkaluonteisuutta,
ja se ilmoittaa asiasta EKP:lle. Julkistettuja tietoja ja asia
kirjoja voidaan joka tapauksessa käyttää vain siihen tar
koitukseen, jota varten ne on annettu.

— Parlamentin on saatava EKP:n suostumus tietojen julkis
tamiseen muille henkilöille tai elimille, ja molemmat
toimielimet tekevät yhteistyötä kaikissa oikeudellisissa,
hallinnollisissa ja muissa menettelyissä, joissa tällaisten
tietojen tai asiakirjojen saantia pyydetään. EKP voi pyy
tää parlamenttia pitämään kaikkien tai tiettyjen julkis
tettujen tietojen tai asiakirjojen osalta yllä luetteloa hen
kilöistä, joilla on oikeus saada tällaisia tietoja ja asiakir
joja.

II VALINTAMENETTELYT

— EKP määrittää ja julkistaa valvontaelimen puheenjohta
jan valintaperusteet, joiden avulla arvioidaan hakijan am
mattitaitoja, rahoituslaitosten ja markkinoiden tunte
musta sekä kokemusta finanssivalvonnasta ja makrova
kausvalvonnasta. Perusteita määrittäessään EKP pyrkii
mahdollisimman korkeisiin ammattitaitovaatimuksiin ja
ottaa huomioon tarpeen turvata unionin edut kokonai
suudessaan ja saada valvontaelimen kokoonpano moni
puoliseksi.

FIL 320/4 Euroopan unionin virallinen lehti 30.11.2013
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— Kaksi viikkoa ennen kuin EKP:n neuvosto julkaisee il
moituksen avoimesta toimesta, parlamentin asiasta vas
taavalle valiokunnalle ilmoitetaan puheenjohtajan valin
taperusteet ja toimenkuva sekä muut yksityiskohtaiset
tiedot ”avoimesta valintamenettelystä”, jota EKP:n neu
vosto aikoo käyttää puheenjohtajan valinnassa.

— EKP:n neuvosto ilmoittaa parlamentin asiasta vastaavalle
valiokunnalle tiedot puheenjohtajan toimen hakijajou
kosta (esimerkiksi hakemusten määrä, ammattitaitoyh
distelmä sekä sukupuoli- ja kansalaisuusjakauma), ja se
ilmoittaa myös, mikä on hakijoiden seulontamenetelmä
vähintään kaksi ehdokasta käsittävän suppean luettelon
laatimiseksi ja EKP:n ehdotuksen tekemiseksi.

— EKP antaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle
suppean luettelon valvontaelimen puheenjohtajaehdok
kaista. EKP esittää suppean luettelon vähintään kolme
viikkoa ennen kuin se esittää ehdotuksensa puheenjoh
tajan nimittämiseksi.

— Parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi esittää
EKP:lle valintaperusteita ja suppeaa ehdokasluetteloa
koskevia kysymyksiä viikon kuluessa sen vastaanottami
sesta. EKP:n on vastattava tällaisiin kysymyksiin kirjalli
sesti kahden viikon kuluessa.

— Hyväksymisprosessi käsittää seuraavat vaiheet:

— EKP toimittaa parlamentille puheenjohtajaa ja var
apuheenjohtajaa koskevat ehdotukset sekä ehdotuk
sia koskevat kirjalliset perustelut.

— Valvontaelimen puheenjohtaja- ja varapuheenjohtaja
ehdokasta koskeva julkinen kuuleminen järjestetään
parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa.

— Parlamentti päättää EKP:n ehdottamasta puheenjoh
taja- ja varapuheenjohtajaehdokkaasta äänestämällä
asiasta vastaavassa valiokunnassa ja täysistunnossa.
Parlamentin on pyrittävä tekemään päätöksensä pää
sääntöisesti kuuden viikon kuluessa ehdotuksesta
parlamentin kalenteri huomioonottaen.

— Jos puheenjohtajaa koskevaa ehdotusta ei hyväksytä, EKP
voi päättää, että se joko hyödyntää tointa alun perin
hakeneiden henkilöiden muodostamaa hakijajoukkoa
tai käynnistää valintaprosessin uudelleen ja laatii ja jul
kistaa uuden ilmoituksen avoimesta toimesta.

— EKP toimittaa parlamentille perusteluineen kaikki ehdo
tukset, jotka koskevat puheenjohtajan tai varapuheenjoh
tajan erottamista tehtävästään.

— Hyväksymisprosessi on seuraava:

— päätöslauselmaluonnosta koskeva äänestys parla
mentin asiasta vastaavassa valiokunnassa; ja

— päätöslauselman hyväksyminen tai hylkääminen ää
nestämällä siitä täysistunnossa.

— Jos parlamentti tai neuvosto on ilmoittanut EKP:lle, että
se katsoo puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtä
västä erottamista koskevien edellytysten täyttyvän ase
tuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 4 kohdan so
veltamiseksi, EKP:n on esitettävä kantansa kirjallisesti
neljän viikon kuluessa.

III TUTKIMUKSET

— Jos parlamentti perustaa tutkintavaliokunnan Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan ja
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätök
sen 95/167/EY, Euratom, EHTY (1) nojalla, EKP avustaa
unionin lainsäädännön mukaisesti tutkintavaliokuntaa
sen tehtävien hoidossa vilpittömän yhteistyön periaatetta
noudattaen.

— EKP:n avustama tutkintavaliokunta toimii päätöksen
95/167/EY, Euratom, EHTY mukaisesti.

— EKP tekee vilpitöntä yhteistyötä asetuksen (EU) N:o
1024/2013 20 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen parla
mentin tutkimusten yhteydessä soveltaen samaa kehystä,
jota sovelletaan tutkintavaliokuntiin, ja noudattaen sa
maa luottamuksellisten tietojen suojaa, josta tässä sopi
muksessa määrätään luottamuksellisten suullisten koko
uksen osalta (I.2).

— Kaikkiin parlamentille tutkimusten yhteydessä annettuja
tietoja saaviin henkilöihin sovelletaan samanlaisia salas
sapitovaatimuksia kuin valvontaelimen jäseniin ja EKP:n
valvontahenkilöstöön, ja parlamentti ja EKP sopivat toi
mista, joita toteutetaan tällaisia tietoja koskevan suojan
varmistamiseksi.

— Jos päätöksen 2004/258/EY mukainen yleisen tai yksi
tyisen edun suojelu edellyttää luottamuksellisuuden säi
lyttämistä, parlamentti varmistaa, että suoja säilyy, eikä
se saa paljastaa mitään tällaisia tietoja.

FI30.11.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 320/5

(1) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös 95/167/EY,
Euratom, EHTY, tehty 19 päivänä huhtikuuta 1995, Euroopan par
lamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä (EYVL L 78, 6.4.1995, s. 1).
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— Päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY mukaisia unionin
toimielinten ja muiden elinten oikeuksia ja velvollisuuk
sia sovelletaan EKP:hen soveltuvin osin.

— Jos päätös 95/167/EY, Euratom, EHTY korvataan jolla
kin toisella säädöksellä tai sitä muutetaan, tämän sopi
muksen III osasta neuvotellaan uudestaan. Ennen kuin
asiaan liittyviä osia koskeva uusi sopimus on tehty, tämä
sopimus sekä päätös 95/167/EY, Euratom, EHTY, sellai
sena kuin se on tämän sopimuksen allekirjoittamishet
kellä, pysyvät voimassa.

IV MENETTELYSÄÄNNÖT

— Ennen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 19 artiklan 3
kohdassa tarkoitettujen menettelysääntöjen hyväksy
mistä EKP antaa parlamentin asiasta vastaavalle valio
kunnalle tiedot suunniteltujen menettelysääntöjen tär
keimmistä osatekijöistä.

— EKP ilmoittaa parlamentille menettelysääntöjen täytän
töönpanosta kirjallisesti parlamentin asiasta vastaavan
valiokunnan kirjallisesta pyynnöstä. EKP ilmoittaa parla
mentille myös tarpeesta saattaa menettelysäännöt ajan
tasalle.

— Menettelysäännöissä käsitellään eturistiriitoihin liittyviä
kysymyksiä, ja niillä varmistetaan, että sääntöjä valvon
ta- ja rahapoliittisten tehtävien erottamisesta noudate
taan.

V EKP:N HYVÄKSYMÄT SÄÄDÖKSET

— EKP ilmoittaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokun
nalle asianmukaisesti menettelyistä (ja aikatauluista),
joita se on ottanut käyttöön antaakseen EKP:n asetuksia,
päätöksiä, suuntaviivoja ja suosituksia, jäljempänä ’sää
dökset’, ja joiden yhteydessä on järjestettävä julkinen
kuuleminen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti.

— EKP ilmoittaa parlamentin asiasta vastaavalle valiokun
nalle erityisesti periaatteet ja indikaattorit sekä tiedot,
joita se tavallisesti käyttää säädösten sekä toimintasuosi
tusten laatimisessa, millä pyritään parantamaan avoi
muutta ja politiikan johdonmukaisuutta.

— EKP toimittaa säädösluonnokset parlamentin asiasta vas
taavalle valiokunnalle ennen julkisen kuulemismenette
lyn aloittamista. Jos parlamentti esittää säädöksistä huo
mautuksia, niistä voidaan keskustella EKP:n kanssa epä
virallisesti. Tällaisia epävirallisia keskusteluja järjestetään
samaan aikaan kuin avoimia julkisia kuulemisia, joita
EKP järjestää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan
3 kohdan mukaisesti.

— Kun EKP on hyväksynyt säädöksen, se lähettää sen par
lamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle. EKP myös tie
dottaa parlamentille säännöllisesti kirjallisesti tarpeesta
saattaa hyväksytyt säädökset ajan tasalle.

VI LOPPUMÄÄRÄYKSET

1. Molemmat toimielimet arvioivat tämän sopimuksen käy
tännön täytäntöönpanoa kolmen vuoden välein.

2. Tämä sopimus tulee voimaan asetuksen (EU) N:o
1024/2013 voimaantulopäivänä tai tämän sopimuksen
allekirjoittamista seuraavana päivänä sen mukaan, kumpi
niistä on myöhempi.

3. Tietojen luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet sitovat
molempia toimielimiä myös tämän sopimuksen päätyt
tyä.

4. Tämä sopimus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa ja Brysselissä 6 päivänä marras
kuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

M. SCHULZ

Euroopan keskuspankin puolesta
Pääjohtaja

M. DRAGHI
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Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä käytävien neuvottelujen
menettelysäännöt1

1. Johdanto

Näillä menettelysäännöillä annetaan parlamentin sisäistä ohjeistusta neuvottelujen käymisestä
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen eri vaiheissa, myös kolmannessa käsittelyssä, ja niitä on
tarkoitus lukea yhdessä työjärjestyksen 70 – 74 f artiklan kanssa.

Ne täydentävät paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen2 määräyksiä, jotka koskevat lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja koordinointia, ja
yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevaa yhteistä
julistusta3, josta parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat 13. kesäkuuta 2007.

2. Yleiset periaatteet ja valmistautuminen neuvotteluihin

Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä käytävissä neuvotteluissa on noudatettava
avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja tehokkuuden periaatteita, jotta voidaan varmistaa
päätöksentekoprosessin luotettavuus, seurattavuus ja avoimuus sekä parlamentin sisällä että
yleisön kannalta.

Parlamentin olisi yleensä käytettävä hyväkseen kaikkia tavallisen lainsäätämisjärjestyksen eri
vaiheissa tarjoutuvia mahdollisuuksia. Päätöstä neuvottelujen aloittamisesta, etenkin
sopimukseen pääsemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä, on harkittava tapauskohtaisesti kunkin
lainsäädäntöasian erityispiirteet huomioon ottaen.

Esittelijän on esitettävä mahdollisuus aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa koko
valiokunnalle, joka tekee päätöksen työjärjestyksen asiaa koskevan artiklan mukaisesti.
Valtuutuksena ensimmäisen käsittelyn neuvotteluissa on valiokunnan lainsäädäntömietintö tai
täysistunnossa hyväksytyt tarkistukset, toisen käsittelyn varhaisen vaiheen tai toisen käsittelyn
neuvotteluissa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta ja kolmannen käsittelyn
neuvotteluissa parlamentin toisen käsittelyn kanta.

Parlamentille on ilmoitettava kaikista neuvottelujen aloittamista koskevista päätöksistä, ja sen
on tarkasteltava niitä. Jotta lainsäädäntöprosessi olisi mahdollisimman avoin, valiokuntien
puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja pitää puheenjohtajakokouksen säännöllisesti ajan
tasalla antamalla sille järjestelmällisesti ja ajoissa tietoja kaikista neuvottelujen aloittamista
koskevista valiokuntien päätöksistä ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisten
menettelyjen etenemisestä. Kaikki neuvottelujen aikana aikaansaadut sopimukset katsotaan
alustaviksi, kunnes parlamentti on ne hyväksynyt.

1 Puheenjohtajakokouksen 28. syyskuuta 2017 hyväksymässä muodossa.
2 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
3 EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.
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Ensimmäiseen käsittelyyn, toisen käsittelyn varhaiseen vaiheeseen ja toiseen käsittelyyn
liittyvissä neuvotteluissa neuvottelujen käymisestä pääasiallisesti vastaava elin on parlamentin
asiasta vastaava valiokunta, jota edustaa neuvotteluryhmä 74 artiklan mukaisesti. Kolmannessa
käsittelyssä parlamenttia edustaa neuvotteluissa parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta,
jonka puheenjohtajana toimii yksi sovittelusta vastaavista varapuhemiehistä. Poliittista
tasapainoa on kunnioitettava koko neuvottelujen ajan ja kaikilla poliittisilla ryhmillä on oltava
oikeus olla edustettuna vähintään henkilöstön tasolla.

Näiden menettelysääntöjen määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin silloin, kun valiokuntien
yhteistyömenettelyä koskevan 57 artiklan tai valiokuntien yhteiskokousmenettelyä koskevan
58 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät, etenkin neuvotteluryhmän kokoonpanon ja
neuvottelujen käymisen osalta. Asianomaisten valiokuntien puheenjohtajien olisi sovittava
etukäteen toimielinten välisten neuvottelujen aikaista yhteistyötään koskevista järjestelyistä.

3. Neuvottelujen käyminen ja sopimuksen viimeistely

Periaatteesta ja avoimuuden lisäämiseksi parlamentti huolehtii tiiviissä yhteistyössä muiden
toimielinten kanssa siitä, että kansalaisilla on tarvittavat keinot pysyä ajan tasalla
lainsäädäntötyön kaikista vaiheista, jotta lainsäädäntöprosessin seuranta helpottuu. Tähän
kuuluu yhteisen ilmoituksen antaminen lainsäädäntömenettelyjen onnistuneista tuloksista,
muun muassa yhteisten lehdistötilaisuuksien avulla tai muita sopiviksi katsottuja keinoja
käyttäen.

Trilogeissa käytävien neuvottelujen on perustuttava yhteen yhteiseen asiakirjaan (yleensä
monipalstaisen asiakirjan muodossa), josta käy ilmi kunkin toimielimen kanta muiden
toimielinten esittämiin tarkistuksiin ja johon sisältyvät myös mahdolliset alustavasti sovitut
kompromissitekstit. Kyseessä on toimielinten yhteinen asiakirja, ja kummankin lainsäätäjän on
periaatteessa hyväksyttävä kaikki trilogia varten jaettavat versiot. Kunkin trilogin jälkeen
neuvotteluryhmän puheenjohtajan ja esittelijän on raportoitava valiokunnalle tai sen
koordinaattoreille neuvottelujen edistymisestä.

Kun neuvoston kanssa on päästy alustavaan sopimukseen, neuvotteluryhmän puheenjohtajan
ja esittelijän on tiedotettava asiasta vastaavalle valiokunnalle yksityiskohtaisesti neuvottelujen
lopputuloksesta, joka on julkaistava. Asiasta vastaava valiokunta saa käsiteltäväkseen
alustavan sopimuksen tekstin muodossa, josta käyvät selvästi ilmi muutokset, jotka on tehty
esitykseen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi. Valiokunta päättää asiasta
74 artiklan mukaisesti.

Neuvotteluissa aikaansaatu alustava sopimus vahvistetaan kirjallisesti virallisella kirjeellä.
Kun sopimukseen on päästy ensimmäisessä tai toisessa käsittelyssä, Coreperin puheenjohtaja
vahvistaa alustavan sopimuksen kirjallisesti asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle.
Kun sopimukseen on päästy toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa, asiasta vastaavan
valiokunnan puheenjohtaja ilmoittaa neuvostolle suosittavansa täysistunnolle, että neuvoston
ensimmäisen käsittelyn kanta, joka vastaa alustavan sopimuksen tekstiä, hyväksytään
parlamentin toisessa käsittelyssä ilman tarkistuksia1.

1 Katso yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevan yhteisen julistuksen 18 kohta.
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Valiokunnassa tapahtuvan alustavan sopimuksen hyväksymisen ja parlamentissa tapahtuvan
äänestyksen välillä on oltava riittävästi aikaa, jotta poliittisilla ryhmillä on aikaa valmistella
lopullinen kantansa.

Alustava sopimus viimeistellään oikeudellisesti ja kielellisesti työjärjestyksen 203 artiklan
mukaisesti. Alustavaa sopimusta ei saa muuttaa ilman, että parlamentti ja neuvosto ovat siitä
nimenomaisesti sopineet asianmukaisella tasolla.

4. Neuvotteluryhmän avustaminen

Neuvotteluryhmällä on oltava käytettävissään kaikki työnsä asianmukaiseen hoitamiseen
tarvittavat resurssit. Sitä avustaa asiasta vastaavan valiokunnan sihteeristön koordinoima
hallinnollinen projektiryhmä, jossa olisi oltava mukana ainakin lainsäädäntöasioiden yksikkö,
oikeudellinen yksikkö, lainsäädäntöasiakirjojen osasto ja parlamentin lehdistöpalvelu sekä
muita tapauskohtaisesti määräytyviä yksiköitä. Poliittisten ryhmien neuvonantajat kutsutaan
kokouksiin, joissa valmistellaan tai seurataan trilogikokouksia. Lainsäädäntöasioiden yksikkö
koordinoi parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnalle annettavaa hallinnollista apua.
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— jos kyseessä on kielteinen lausunto, vasta kun se on ottanut viipymättä Euroopan parla
mentin kannan aiheellisella tavalla huomioon saadakseen sopivissa puitteissa aikaan rat
kaisun .

Säädös on aina annettava perussäädöksen erityissäännöksissä säädetyissä määräajoissa .

6 . Tämän yhteistoimintatavan puitteissa komissio ottaa mahdollisimman suuressa määrin huo
mioon kaikki Euroopan parlamentin huomautukset ja ilmoittaa menettelyn kaikissa vai
heissa, mihin se katsoo olevan aihetta näiden huomautusten johdosta , jotta Euroopan parla
mentilla olisi käytettävissään kaikki asiatiedot sen käyttäessä toimivaltaansa .

7 . Tämä yhteistoimintatapa tulee voimaan, kun kyseiset kolme toimielintä ovat sen hyväksy
neet .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayh
deksänkymmentäneljä .

Euroopan unionin Euroopan parlamentin Euroopan komission
puolesta puolesta puolesta

Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS ,

tehty 20 päivänä joulukuuta 1994 ,
nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi

(96/C 102/02 )

(Tämä teksti korvaa ja kumoaa 8 päivänä marraskuuta 1995 lehdessä numero C 293/95 julkaistun
tekstin)

1 . Tässä menetelmässä virallisella kodifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jonka tarkoituksena
on kodifioinnin kohteena olevien säädösten kumoaminen ja niiden korvaaminen yhdellä ai
noalla säädöksellä muuttamatta millään tavoin kyseisten säädösten asiasisältöä .

2 . Asianomaiset kolme toimielintä sopivat komission ehdotuksesta kodifioinnin kohteena ensi
sijaisesti olevista aloista . Komissio ottaa työohjelmaansa kodifiointiehdotukset, jotka se ai
koo tehdä .

3 . Komissio sitoutuu olemaan kodifiointiehdotuksissaan muuttamatta kodifioinnin kohteena
olevien säädösten asiasisältöä .

4 . Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa
antava ryhmä tarkastelee kodifiointiehdotusta heti komission annettua sen . Neuvoa-antava
ryhmä antaa ensi tilassa lausunnon siitä , rajoittuuko ehdotus tosiasiassa puhtaaseen kodifi
ointiin asiasisältöä muuttamatta .

5 . Yhteisön tavanomaista lainsäädäntömenettelyä noudatetaan kokonaisuudessaan .

6 . Komission ehdotuksen tavoite eli olemassa olevien tekstien puhdas kodifiointi muodostaa
oikeudellisen rajoitteen , jolla Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kielletään muuttamasta
asiasisältöä .

7 . Komission ehdotusta käsitellään sen kaikista näkökohdista nopeutettua menettelyä noudat
taen Euroopan parlamentissa (ainoastaan yksi valiokunta tutkii ehdotuksen ja se hyväksy
tään yksinkertaistetussa menettelyssä) ja neuvostossa (ainoastaan yksi työryhmä tutkii asian
ja "I/A-kohta"-menettely Coreperissä ja neuvostossa).
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8 . Jos lainsäädäntömenettelyn aikana osoittautuu , että on tarpeen tehdä puhtaan kodifioinnin
lisäksi muutoksia asiasisältöön, komission on tehtävä tarpeelliset ehdotukset .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayh
deksänkymmentäneljä .

Euroopan unionin Euroopan parlamentin Euroopan komission
puolesta puolesta puolesta

Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

YHTEISET JULISTUKSET

Julistus säädöstekstien virallista kodifiointia koskevan nopeutetun menetelmän 4 kohdasta

Euroopan parlamentti , neuvosto ja komissio sopivat , että neuvoa-antava ryhmä pyrkii anta
maan lausuntonsa niin ajoissa , että toimielimet saisivat sen ennen kuin ne aloittavat kukin erik
seen kyseisen ehdotuksen käsittelyn .

Julistus säädöstekstien virallista kodifiointia koskevan nopeutetun menetelmän 7 kohdasta

Euroopan parlamentti , neuvosto ja komissio vahvistavat, että virallista kodifiointia koskevia ko
mission ehdotuksia käsiteltäessä "kaikista niiden näkökohdista" parlamentissa ja neuvostossa
on vältettävä kodifiointimenettelyn kahden tavoitteen kyseenalaistamista , jotka ovat ainoan eli
men osallistuminen käsittelyyn kunkin toimielimen sisällä ja lähes ilman eri toimenpiteitä tapah
tuva menettely.

Nämä kolme toimielintä sopivat erityisesti , että komission ehdotusten käsittely kaikista niiden
näkökohdista ei merkitse kodifioitavia säädöksiä hyväksyttäessä saavutettujen asiaratkaisujen
kyseenalaistamista .

Julistus säädöstekstien virallista kodifiointia koskevan nopeutetun menetelmän 8 kohdasta

Euroopan parlamentti , neuvosto ja komissio panevat merkille , että puhtaan kodifioinnin lisäksi
asiasisältöön tehtävien muutosten osoittautuessa tarpeellisiksi komissio voi valita tapauksittain
joko koko ehdotuksen uudelleenmuotoilun tai erillisen muutosehdotuksen laatimisen , jolloin
kodifiointiehdotuksen käsittely keskeytetään ja asiasisältöä koskeva muutos , kun se on hyväk
sytty, sisällytetään siihen .

EUROOPAN PARLAMENTIN JULISTUS

Julistus virallista kodifiointia koskevan nopeutetun menetelmän 5 kohdasta

Euroopan parlamentti puolestaan katsoo , että varsinkin silloin , kun oikeudellista perustetta tai
tekstin antamismenettelyä muutetaan , sillä on tämän sopimuksen 5 kohdassa tarkoitetun "ta
vanomaisen lainsäädäntömenettelyn" mukaisesti oikeus ottaa kantaa kodifioinnin tarpeellisuu
teen .
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TOIMIELINTENVÄLISET SOPIMUKSET 

EUROOPAN PARLAMENTIN, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON JA EUROOPAN KOMISSION 
VÄLINEN TOIMIELINTEN SOPIMUS TALOUSARVIOTA KOSKEVASTA KURINALAISUUDESTA, 
TALOUSARVIOYHTEISTYÖSTÄ JA MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA SEKÄ UUSISTA 
OMISTA VAROISTA, MUKAAN LUKIEN ETENEMISSUUNNITELMA UUSIEN OMIEN VAROJEN 

KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI EUROOPAN PARLAMENTIN, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON JA 
EUROOPAN KOMISSION VÄLINEN 

TOIMIELINTEN SOPIMUS, 

tehty 16 päivänä joulukuuta 2020, 

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien 

varojen käyttöönottamiseksi 

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN KOMISSIO, 

jäljempänä ’toimielimet’, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 295 artiklan, 

OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 

1. Tämän sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa talousarviota koskevaa kurinalaisuutta, parantaa vuotuista talousarvio
menettelyä ja toimielinten välistä talousarvioyhteistyötä ja varmistaa moitteeton varainhoito sekä toteuttaa yhteistyötä ja 
laatia etenemissuunnitelma neuvoston asetuksella (EU) 2020/2094 (1), jäljempänä ’elpymisvälineasetus’, perustetun 
Euroopan unionin elpymisvälineen takaisinmaksun kattamiseen riittävien uusien omien varojen käyttöönottamiseksi 
kaudella, joka kattaa vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen, jäljempänä ’vuosien 2021–2027 
monivuotinen rahoituskehys’. 

2. Tässä sopimuksessa tarkoitettu talousarviota koskeva kurinalaisuus koskee kaikkia menoja. Tämä sopimus sitoo 
toimielimiä voimassaolonsa ajan. Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa. 

3. Tämä sopimus ei vaikuta perussopimusten, neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 (2), jäljempänä ’rahoituske
hysasetus’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (3), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
eikä neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 (4), jäljempänä ’omia varoja koskeva päätös’, mukaisiin toimielinten 
budjetti- ja lainsäädäntövaltuuksiin eikä rajoita kansallisten parlamenttien toimivaltaa omien varojen osalta. 

(1) Neuvoston asetus (EU) 2020/2094, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19- 
kriisin jälkeisen elpymisen tukemiseksi (katso tämän virallisen lehden sivu 23). 

(2) Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 11). 

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU 
muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1). 

(4) Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja 
päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta (EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1). 
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4. Tämän sopimuksen muuttaminen edellyttää toimielinten yhteistä sopimusta. 

5. Tässä sopimuksessa on neljä osaa: 

— I osa sisältää monivuotista rahoituskehystä sekä temaattisia ja muita kuin temaattisia erityisrahoitusvälineitä koskevat 
määräykset; 

— II osa koskee toimielinten talousarvioyhteistyötä; 

— III osa sisältää määräykset unionin varojen moitteettomasta hoidosta; 

— IV osa sisältää määräykset rahoituksen saajia koskevien tietojen laadusta ja vertailtavuudesta unionin talousarvion 
suojaamisen yhteydessä. 

6. Tämä sopimus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2020, ja se korvaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (5). 

I OSA 

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS JA ERITYISRAHOITUSVÄLINEET 

A. MONIVUOTISTA RAHOITUSKEHYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

7. Varmistaakseen varainhoidon moitteettomuuden toimielimet huolehtivat talousarviomenettelyn yhteydessä ja unionin 
yleistä talousarviota hyväksyttäessä mahdollisuuksien mukaan siitä, että alaotsaketta ”Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio” lukuun ottamatta monivuotisen rahoituskehyksen eri otsakkeiden enimmäismääriin jätetään 
riittävästi liikkumavaraa. 

Maksumäärärahoja koskevien ennakkoarvioiden ajantasaistaminen 

8. Komissio saattaa kauden maksumäärärahoja koskevat ennakkoarviot ajan tasalle vuosittain ainakin vuoteen 2027 
saakka. Tässä ajantasaistamisessa otetaan huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, mukaan lukien jo 
toteutuneet talousarvion maksusitoumus- ja maksumäärärahat sekä toteutumista koskevat ennakkoarviot. Lisäksi siinä 
otetaan huomioon säännöt, jotka on annettu sen varmistamiseksi, että maksumäärärahat kehittyvät hallitusti suhteessa 
maksusitoumusmäärärahoihin ja unionin bruttokansantuloa (BKTL) koskeviin kasvuennusteisiin. 

B. TEMAATTISIA JA MUITA KUIN TEMAATTISIA ERITYISRAHOITUSVÄLINEITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Euroopan globalisaatiorahasto 

9. Kun asianomaisessa perussäädöksessä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön ottamiselle säädetyt 
edellytykset täyttyvät, komissio tekee ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tekevät yhdessä päätöksen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. 

Samalla kun komissio esittää Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätösehdotuksensa, se 
esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä kyseeseen tuleviin budjettikohtiin. 

Globalisaatiorahastoon liittyvät määrärahasiirrot tehdään varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

Solidaarisuus- ja hätäapuvaraus 

10. Kun komissio katsoo, että solidaarisuus- ja hätäapuvarauksen käyttöön ottamisen edellytykset täyttyvät, se tekee 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä kyseisestä varauksesta vastaaviin 
budjettikohtiin varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

Päätöksen rahoituskehysasetuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisten määrien käyttöönotosta tekevät Euroopan 
parlamentti ja neuvosto yhdessä komission ehdotuksesta asianomaisen perussäädöksen mukaisesti. 

(5) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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Ennen kuin komissio tekee ehdotuksen määrärahasiirtoa solidaarisuus- ja hätäapuvarauksesta rahoituskehysasetuksen 9 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista apua varten, se selvittää mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen. 

Brexit-mukautusvaraus 

11. Kun asianomaisessa välineessä brexit-mukautusvarauksen varojen käyttöön ottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät, 
komissio tekee Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä kyseeseen tuleviin budjettikohtiin. 

Brexit-mukautusvaraukseen liittyvät määrärahasiirrot tehdään varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

Yksi ainoa liikkumavaraväline 

12. Komissio voi talousarvioesityksen tai lisätalousarvioesityksen yhteydessä ehdottaa sellaisten määrien käyttöön 
ottamista, jotka vastaavat kaikkia rahoituskehysasetuksen 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja c alakohdassa 
tarkoitettuja liikkumavaroja tai osaa niistä. Komissio ehdottaa kyseisen asetuksen 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen määrien käyttöön ottamista analysoituaan tarkkaan kaikki muut rahoitusmahdol
lisuudet. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa kyseiset määrät käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 314 artiklassa vahvistetun talousarviomenettelyn puitteissa. 

Joustoväline 

13. Komissio tekee ehdotuksen joustovälineen käyttöönotosta tutkittuaan kaikki mahdollisuudet kohdentaa määrärahoja 
uudelleen sen otsakkeen sisällä, johon lisämenoja aiheutuu. 

Ehdotuksessa eritellään varoilla katettavat tarpeet ja varojen määrä. Tällainen ehdotus voidaan tehdä talousarvioesityksen 
tai lisätalousarvioesityksen yhteydessä. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa joustovälineen käyttöön SEUT 314 artiklassa vahvistetun talousarviome
nettelyn puitteissa. 

II OSA 

TOIMIELINTEN TALOUSARVIOYHTEISTYÖN PARANTAMINEN 

A. TOIMIELINTEN YHTEISTYÖMENETTELY 

14. Tarkemmat määräykset talousarviomenettelyn aikana tehtävästä toimielinten yhteistyöstä annetaan liitteessä I. 

15. SEUT 312 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimielimet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen tai siihen tehtävien tarkistusten vahvistamista SEUT 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat säännölliset kokoontumiset ja 
tiedonvaihto Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä sekä SEUT 324 artiklan mukaiset, komission aloitteesta 
järjestettävät Euroopan parlamentin puhemiehen sekä neuvoston ja komission puheenjohtajien tapaamiset toimielinten 
kantojen sovittelemiseksi ja lähentämiseksi. Kun on tehty ehdotus uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi tai 
rahoituskehyksen huomattavaksi tarkistamiseksi, toimielimet pyrkivät määrittelemään erityiset järjestelyt, joita sovelletaan 
niiden välisessä yhteistyössä ja vuoropuhelussa ehdotuksen hyväksymiseen johtavan menettelyn aikana. 

Talousarvion läpinäkyvyys 

16. Komissio valmistelee yhdessä unionin yleisen talousarvion kanssa vuotuisen kertomuksen, johon kootaan käytettävissä 
olevat ei-luottamukselliset tiedot seuraavista: 

a) unionin varat ja vastuut, jotka voivat olla peräisin myös lainanotto- ja lainanantotoimista, joita unioni toteuttaa 
perussopimusten mukaisen toimivaltansa nojalla; 
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b) Euroopan kehitysrahaston (6), Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan vakausmekanismin sekä muiden 
mahdollisten tulevien mekanismien tulot, menot, varat ja vastuut; 

c) jäsenvaltioille tiiviimmän yhteistyön puitteissa aiheutuneet menot siltä osin kuin niitä ei ole sisällytetty unionin yleiseen 
talousarvioon; 

d) ilmastomenot sellaisen tehokkaan menetelmän perusteella, jonka komissio on vahvistanut ilmastomenojen ja niiden 
tuloksellisuuden seuraamista varten, ja tarvittaessa alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan saavuttaa se 
kokonaistavoite, että vähintään 30 prosentilla unionin talousarvion ja Euroopan unionin elpymisvälineen menojen 
kokonaismäärästä tuetaan ilmastotavoitteita, ottaen huomioon Euroopan unionin elpymisvälineestä saatavan 
rahoituksen vaiheittaisen lopettamisen vaikutukset ja eron tekeminen ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen 
sopeutumisen välillä silloin, kun se on mahdollista. 

Jos yhden tai useamman asiaankuuluvan ohjelman ilmastomenotavoitteen saavuttamisessa ei edistytä riittävästi, 
toimielimet neuvottelevat keskenään vastuidensa ja asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti toteutettavista 
asianmukaisista toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että ilmastotavoitteita koskevat unionin menot koko vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ajan ovat vähintään 30 prosenttia unionin talousarvion ja Euroopan 
unionin elpymisvälineen menojen kokonaismäärästä; 

e) menot, joilla edistetään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä 
komission yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa vahvistaman tehokkaan, avoimen ja 
kokonaisvaltaisen menetelmän perusteella ja tarvittaessa alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti, tarkoituksena pyrkiä 
tavoitteeseen, jonka mukaisesti monivuotisen rahoituskehyksen vuotuisista menoista osoitetaan luonnon 
monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin 7,5 prosenttia vuonna 2024 ja 10 prosenttia vuosina 2026 ja 2027 ottaen 
huomioon ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden väliset olemassa olevat 
päällekkäisyydet; 

f) naisten ja miesten tasa-arvon sekä kaikille kuuluvien oikeuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
asiaankuuluvien ohjelmien koko täytäntöönpanon ja seurannan ajan, näiden tavoitteiden valtavirtaistaminen sekä 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen, myös vahvistamalla sukupuolivaikutusten arviointia paremman sääntelyn 
puitteiden mukaisissa vaikutustenarvioinneissa ja muissa arvioinneissa. Komissio tutkii keinoja kehittää menetelmä 
asiaankuuluvien menojen mittaamiseksi vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmatasolla. Komissio 
käyttää kyseistä menetelmää heti, kun se on saatavilla. Komissio panee kyseisen menetelmän täytäntöön viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2023 tiettyjen keskitetysti hallinnoitujen ohjelmien osalta testatakseen sen käyttökelpoisuutta. 
Toteutuskauden puolessa välissä tutkitaan, voidaanko menetelmän käyttöä laajentaa muihin ohjelmiin vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä olevana toteutuskautena; 

g) Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano kaikissa vuosien 2021–2027 
monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvissä asiaankuuluvissa unionin ohjelmissa. 

Ensimmäisen alakohdan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin tehokkaisiin menetelmiin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan 
viittaus osuuteen, joka osoitetaan unionin talousarviosta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, johon sisältyy vahingon 
välttämisen periaate. 

Ensimmäisen kohdan d alakohdassa tarkoitettu tehokas menetelmä on läpinäkyvä, kattava, tulossuuntautunut ja 
suoritusperusteinen, siihen sisältyy komission vuotuisesti toteuttama Euroopan parlamentin ja neuvoston kuuleminen ja 
siinä yksilöidään asiaankuuluvat toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos soveltuvien tavoitteiden saavuttamisessa edistyminen 
on puutteellista. 

Minkään tässä kohdassa tarkoitettujen menetelmien ei tulisi johtaa liialliseen hallinnolliseen rasitukseen hankkeista 
vastaaville tai rahoituksen saajille. 

17. Komissio laatii vuosikertomuksen Euroopan unionin elpymisvälineen täytäntöönpanosta. Kyseiseen 
vuosikertomukseen kootaan käytettävissä olevat ei-luottamukselliset tiedot seuraavista: 

— omia varojen koskevan päätöksen 5 artiklan mukaisesti toteutetuista lainanotto- ja lainanantotoimista peräisin olevat 
varat ja vastuut; 

(6) Sellaisena kuin se on vahvistettu neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisessä 
sopimuksessa vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta 
AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1) ja sitä edeltävissä sisäisissä sopimuksissa. 
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— unionin ohjelmiin Euroopan unionin elpymisvälineen täytäntöönpanon seurauksena edellisenä vuonna osoitettujen 
tuottojen kokonaismäärä ohjelmittain ja budjettikohdittain jaoteltuna; 

— lainaksi otettujen varojen avulla aikaansaatu panos Euroopan unionin elpymisvälineen ja erityisten unionin ohjelmien 
tavoitteiden saavuttamiseen. 

B. VARAINHOITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN SISÄLLYTTÄMINEN LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYKSESSÄ HYVÄKSYTTÄVIIN 
SÄÄDÖKSIIN 

18. Jokaiseen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyttävään, monivuotista ohjelmaa koskevaan säädökseen 
on sisällyttävä säännös, jossa lainsäätäjä vahvistaa kyseisen ohjelman rahoituspuitteet. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät tätä määrää ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviome
nettelyssä. 

Rahoituskehysasetuksen liitteessä II tarkoitettujen ohjelmien osalta ensisijaisen rahoitusohjeen mukaista määrää korotetaan 
ilman eri toimenpiteitä rahoituskehysasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla lisämäärärahoilla. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ja talousarvioesitystä laatiessaan komissio sitoutuvat siihen, etteivät ne poikkea tästä 
määrästä enempää kuin 15 prosenttia kulloinkin kyseeseen tulevan ohjelman koko keston aikana, ellei ilmene uusia 
objektiivisia ja pitkällä aikavälillä vaikuttavia seikkoja, jotka ovat selkeästi ja täsmällisesti perusteltavissa, kun huomioon 
otetaan etenkin arviointeihin perustuvat ohjelman toteuttamisesta saadut tulokset. Tällaisesta poikkeamisesta seurauksena 
olevan lisäyksen on kuitenkin jäätävä asianomaisen otsakkeen kulloisenkin enimmäismäärän alapuolelle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta rahoituskehysasetuksessa ja tässä sopimuksessa tarkoitettujen välineiden käyttöä. 

Neljättä alakohtaa ei sovelleta kolmannessa alakohdassa tarkoitettuihin lisämäärärahoihin. 

Tätä kohtaa ei sovelleta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyttyihin ja jäsenvaltiokohtaisesti ennalta 
kohdennettuihin koheesiomäärärahoihin, joiden osalta on vahvistettu rahoituspuitteet ohjelman koko voimassaoloajaksi, 
eikä rahoituskehysasetuksen 18 artiklassa tarkoitettuihin laajamittaisiin hankkeisiin. 

19. Sellaiset monivuotisia ohjelmia koskevat oikeudellisesti velvoittavat unionin säädökset, joita ei hyväksytä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen, eivät sisällä ”tarpeellisiksi arvioitujen varojen määrää”. 

Jos neuvosto haluaa antaa rahoitusohjeen, tällaisella ohjeella on lainsäätäjän tahtoa ilmaiseva luonne, eikä se vaikuta SEUT: 
ssa vahvistettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston talousarviota koskevaan toimivaltaan. Tätä koskeva säännös on 
sisällytettävä kaikkiin oikeudellisesti velvoittaviin unionin säädöksiin, joihin sisältyy tällainen rahoitusohje. 

C. KALASTUSSOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MENOT 

20. Kalastussopimuksiin liittyviin menoihin sovelletaan seuraavia erityissääntöjä. 

Komissio sitoutuu pitämään Euroopan parlamentin ajan tasalla kalastussopimuksia koskevien neuvottelujen valmisteluista 
ja niiden edistymisestä, mukaan lukien kyseisten sopimusten talousarviovaikutukset. 

Toimielimet sitoutuvat varmistamaan kalastussopimuksiin liittyvän lainsäädäntömenettelyn aikana kaikin tavoin sen, että 
kaikki menettelyt toteutetaan mahdollisimman nopeasti. 

Asianomaisen varainhoitovuoden tammikuun 1 päivän jälkeen voimaan tulevia uusia tai jatkettavia kalastussopimuksia 
varten talousarvioon otetut määrät kirjataan varaukseen. 

Jos kalastussopimuksiin liittyvät määrärahat, varaus mukaan luettuna, osoittautuvat riittämättömiksi, komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittavat tiedot tilanteeseen johtaneista syistä sekä toimenpiteistä, jotka voidaan 
toteuttaa vakiintuneilla menettelyillä. Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksen asianmukaisista toimenpiteistä. 
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Komissio antaa neljännesvuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle yksityiskohtaiset tiedot voimassa olevien 
kalastussopimusten täytäntöönpanosta sekä arvion loppuvuoden rahoitustilanteesta. 

21. Kalastussopimuksista käytäviä neuvotteluja koskevaan asiaankuuluvaan menettelyyn vaikuttamatta Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sitoutuvat sopimaan talousarvioyhteistyönsä puitteissa hyvissä ajoin kalastussopimusten 
asianmukaisesta rahoituksesta. 

D. YHTEISEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN (YUTP) RAHOITTAMINEN 

22. YUTP:n toimintamenot otetaan kokonaisuudessaan yhteen talousarviolukuun, jonka otsakkeena on YUTP. Tämä 
määrä kattaa todelliset ennakoitavissa olevat tarpeet, jotka on arvioitu unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, vuosittain laatimien ennakkoarvioiden perusteella talousarvioesityksen 
laatimisen yhteydessä. On jätettävä riittävä liikkumavara ennakoimattomia toimia varten. Määrärahoja ei saa ottaa 
varaukseen. 

23. Unionin talousarvioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan mukaisesti otettavien YUTP:n menojen 
osalta toimielimet pyrkivät SEUT 314 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa sovittelukomiteassa ja komission laatiman 
talousarvioesityksen pohjalta pääsemään vuosittain yhteisymmärrykseen YUTP:n toimintamenojen määrästä sekä tämän 
määrän osoittamisesta YUTP:aa koskevan talousarvioluvun eri momenteille. Jollei yhteisymmärrykseen päästä, katsotaan, 
että Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat talousarvioon edellisessä talousarviossa olevan määrän tai talousarvioesi
tyksessä ehdotetun määrän, sen mukaan kumpi näistä määristä on pienempi. 

YUTP:n toimintamenojen kokonaismäärä jaetaan YUTP:aa koskevan talousarvioluvun momenteille kolmannessa 
alakohdassa ehdotetulla tavalla. Kukin momentti kattaa jo hyväksytyt toimet, ennakoidut mutta vielä hyväksymättä olevat 
toimet sekä määrät tulevia – eli ennakoimattomia – toimia varten, jotka neuvosto hyväksyy kyseisen varainhoitovuoden 
aikana. 

YUTP:aa koskeva talousarvioluku voidaan jaotella YUTP-toimintojen momentteihin seuraavasti: 

— varainhoitoasetuksen 52 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut suurimmat yksittäiset operaatiot; 

— muut operaatiot (kriisinhallintaoperaatiot, konfliktien ehkäisy ja ratkaiseminen ja konfliktin jälkeinen vakauttaminen 
sekä rauhanprosessien ja turvallisuuskehityksen seuranta ja täytäntöönpano); 

— asesulku ja aseistariisunta; 

— kiireelliset toimenpiteet; 

— valmistelu- ja seurantatoimenpiteet; 

— Euroopan unionin erityisedustajat. 

Koska komissiolla on varainhoitoasetuksen mukaisesti valtuudet itsenäisesti siirtää määrärahoja momentilta toiselle YUTP: 
aa koskevan talousarvioluvun sisällä, YUTP:n toimintojen nopean toteuttamisen edellyttämä joustavuus on varmistettava 
sen mukaisesti. Jos YUTP:aa koskevaan talousarviolukuun otettu määrä ei varainhoitovuoden aikana riitä kattamaan 
tarpeellisia menoja, Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät kiireellisesti sopimaan ratkaisusta komission ehdotuksen 
pohjalta. 

24. Korkea edustaja kuulee vuosittain Euroopan parlamenttia ennakoivasta asiakirjasta, joka toimitetaan kunkin vuoden 
kesäkuun 15 päivään mennessä ja jossa käsitellään YUTP:n tärkeimpiä näkökohtia ja perusvalintoja, mukaan lukien niiden 
unionin talousarvioon aiheuttamat taloudelliset vaikutukset, ja arvioidaan vuonna n – 1 aloitettuja toimenpiteitä sekä sitä, 
miten YUTP ja unionin muut ulkoiset rahoitusvälineet on sovitettu yhteen ja missä määrin ne täydentävät toisiaan. Lisäksi 
korkea edustaja antaa Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja järjestämällä vähintään viidesti vuodessa yhteisiä 
neuvottelukokouksia osana YUTP:sta käytävää säännöllistä poliittista vuoropuhelua; tällaisten kokousten ajankohdasta on 
sovittava viimeistään 30 päivänä marraskuuta kunakin vuonna. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät näihin 
kokouksiin osallistumisesta ottamalla huomioon niissä vaihdettavien tietojen tavoitteen ja luonteen. 
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Komissio kutsutaan näihin kokouksiin. 

Jos neuvosto antaa YUTP:aa koskevan menoja aiheuttavan päätöksen, korkean edustajan on välittömästi ja joka tapauksessa 
viimeistään viiden työpäivän kuluttua annettava Euroopan parlamentille arvio suunnitelluista menoista, jäljempänä 
’rahoitusselvitys’, etenkin niistä menoista, jotka koskevat aikataulua, henkilöstöä, tilojen ja muun infrastruktuurin käyttöä, 
kuljetusvälineitä, koulutustarpeita ja turvallisuusjärjestelyjä. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljännesvuosittain tiedot YUTP-toimien toteuttamisesta sekä arvion 
varainhoitovuoden jäljellä olevan osan rahoitustilanteesta. 

E. TOIMIELINTEN OSALLISTUMINEN KUN KYSE ON KEHITYSPOLITIIKASTA 

25. Komissio käy Euroopan parlamentin kanssa epävirallista vuoropuhelua kehityspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. 

III OSA 

UNIONIN VAROJEN MOITTEETON HOITO 

A. RAHOITUSSUUNNITELMA 

26. Komissio toimittaa kahdesti vuodessa, ensimmäisen kerran yhdessä talousarvioesityksen mukana seuraavien 
asiakirjojen kanssa ja toisen kerran unionin yleisen talousarvion hyväksymisen jälkeen, monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeita 1, 2 (lukuun ottamatta alaotsaketta ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus”), 3 (ympäristön 
ja ilmastotoimien sekä meri- ja kalastuspolitiikan osalta) sekä 4, 5 ja 6 koskevan täydellisen rahoitussuunnitelman. Tässä 
suunnitelmassa, joka on jäsennelty otsakkeittain, toimintalohkoittain ja budjettikohdittain, olisi eriteltävä 

a) voimassa oleva lainsäädäntö siten, että monivuotiset ohjelmat ja vuotuiset toimet on erotettu toisistaan: 

i) monivuotisten ohjelmien osalta komission olisi ilmoitettava noudatettu hyväksymismenettely (tavallinen vai 
erityinen lainsäätämisjärjestys), kesto, kokonaisrahoituspuitteet ja hallintomenoihin kohdennettu osuus; 

ii) komission olisi ilmoitettava rahoituskehysasetuksen liitteessä II tarkoitettujen monivuotisten ohjelmien osalta 
läpinäkyvästi rahoituskehysasetuksen 5 artiklan mukaiset lisämäärärahat; 

iii) vuotuisten toimien (jotka koskevat pilottihankkeita, valmistelutoimia ja virastoja) ja komission toimivaltansa nojalla 
rahoittamien toimien osalta komission olisi esitettävä monivuotiset arviot; 

b) valmisteilla olevat lainsäädäntöehdotukset: ajan tasalla olevat tiedot vireillä olevista komission ehdotuksista. 

Komission olisi tarkasteltava, miten ristiinviittaukset rahoitussuunnitelman ja komission lainsäädäntöohjelman välillä 
voitaisiin toteuttaa tarkempien ja luotettavampien ennusteiden esittämiseksi. Komission olisi kunkin lainsäädäntöeh
dotuksen osalta ilmoitettava, sisältyykö se talousarvioesityksen tekemisen yhteydessä vai talousarvion lopullisen 
hyväksymisen jälkeen toimitettuun suunnitelmaan. Komission olisi erityisesti ilmoitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: 

a) kaikki lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyt uudet säädökset ja kaikki vireillä olevat ehdotukset, jotka on esitetty mutta 
jotka eivät sisälly talousarvioesityksen yhteydessä tai talousarvion lopullisen hyväksymisen jälkeen toimitettuun 
suunnitelmaan (myös asianomaiset määrät); 

b) komission vuotuisessa lainsäädäntöohjelmassa ennakoitu lainsäädäntö ja tiedot siitä, onko toimilla todennäköisesti 
rahoitusvaikutuksia. 

Komission olisi tarvittaessa ilmoitettava, mitä muutoksia uudet lainsäädäntöehdotukset aiheuttavat rahoitussuunnitelmaan. 
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B. VIRASTOT JA EUROOPPA-KOULUT 

27. Ennen kuin komissio esittää ehdotuksen uuden viraston perustamiseksi, sen olisi tehtävä asianmukainen, kattava ja 
objektiivinen vaikutusten arviointi, jossa otetaan huomioon muun muassa henkilöstön ja osaamisalueiden 
vähimmäismäärä, kustannushyötynäkökohdat, toissijaisuus ja suhteellisuus, vaikutus kansallisiin ja unionin toimiin sekä 
kyseiseen meno-otsakkeeseen aiheutuvat talousarviovaikutukset. Näiden tietojen perusteella ja vaikuttamatta kyseisen 
viraston perustamiseen sovellettaviin lainsäädäntömenettelyihin Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat sopimaan 
ehdotetun viraston rahoituksesta talousarvioyhteistyönsä puitteissa hyvissä ajoin. 

Menettely muodostuu seuraavista vaiheista: 

— ensiksikin komissio esittelee järjestelmällisesti jokaisen ehdotuksensa uuden viraston perustamiseksi ensimmäisessä 
ehdotuksen hyväksymisen jälkeisessä trilogissa ja esittää viraston perustamista koskevaan lainsäädäntöehdotukseen 
liitetyn rahoitusselvityksen sekä antaa selvityksen ehdotuksen vaikutuksista rahoitussuunnitelman kattamaan jäljellä 
olevaan rahoituskauteen; 

— toiseksi komissio auttaa lainsäädäntömenettelyn aikana lainsäätäjää arvioimaan ehdotettujen muutosten rahoitusvai
kutuksia. Nämä rahoitusvaikutukset olisi otettava huomioon kyseisiä lainsäädäntöasioita koskevissa trilogeissa; 

— kolmanneksi komissio esittää ennen lainsäädäntömenettelyn päättymistä ajantasaistetun rahoitusselvityksen ottaen 
huomioon lainsäätäjän mahdollisesti tekemät muutokset; tämä lopullinen rahoitusselvitys otetaan lainsäädäntöasiaa 
koskevan viimeisen trilogin esityslistalle, ja lainsäätäjä hyväksyy sen virallisesti. Se otetaan myös seuraavan 
talousarviota koskevan trilogin esityslistalle (kiireellisissä tapauksissa yksinkertaistetussa muodossa), jotta rahoituksesta 
voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen; 

— neljänneksi trilogissa saavutettu yhteisymmärrys, jossa otetaan huomioon lainsäädäntömenettelyn sisältöön liittyvä 
komission budjettiarvio, vahvistetaan yhteisessä julistuksessa. Tämä yhteisymmärrys saatetaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston hyväksyttäväksi molempien noudattaessa tällöin omaa työjärjestystään. 

Samaa menettelyä sovelletaan silloin, kun on kyse sellaisesta virastoa koskevan säädöksen muutoksesta, jolla olisi 
vaikutusta kyseisen viraston resursseihin. 

Jos viraston tehtäviä muutetaan olennaisesti kyseisen viraston perustamissäädöstä muuttamatta, komissio antaa asian 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimittamalla niille tarkistetun rahoitusselvityksen, jotta Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat hyvissä ajoin sopia viraston rahoituksesta. 

28. Talousarviomenettelyssä olisi otettava asianmukaisesti huomioon 19 päivänä heinäkuuta 2012 allekirjoitettuun 
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoja koskevaan yhteiseen 
julkilausumaan liitettyyn yhteiseen lähestymistapaan sisältyvät asiaa koskevat määräykset. 

29. Kun Eurooppa-koulujen johtokunta aikoo perustaa uuden Eurooppa-koulun, vastaavaa menettelyä sovelletaan 
tarpeellisin muutoksin unionin talousarvioon tästä aiheutuvien talousarviovaikutusten osalta. 

IV OSA 

UNIONIN TALOUSARVION SUOJAAMINEN: RAHOITUKSEN SAAJIA KOSKEVIEN TIETOJEN LAATU JA VERTAILTAVUUS 

30. Euroopan parlamentin pyyntöjen mukaisesti ja vastauksena Eurooppa-neuvoston 17–21 päivänä heinäkuuta 2020 
antamien päätelmien 24 kohtaan, jotta unionin talousarvion ja Euroopan unionin elpymisvälineen suojaamista petoksilta 
ja sääntöjenvastaisuuksilta voidaan vahvistaa, toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että käyttöön otetaan standardoituja 
toimenpiteitä unionin rahoituksen lopullisia varojen saajia ja edunsaajia koskevien tietojen ja numerotietojen keräämiseksi, 
vertailemiseksi ja yhdistämiseksi valvontaa ja tarkastusta varten. 
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31. Tehokkaan valvonnan ja tarkastusten varmistamiseksi on tarpeen kerätä tietoja niistä tahoista, jotka viime kädessä joko 
suoraan tai välillisesti hyötyvät yhteistyössä hallinnoitavasta unionin rahoituksesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella perustetusta elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetuista hankkeista ja uudistuksista, mukaan lukien tiedot 
rahoituksen saajien tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista. Tällaisten tietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvien 
sääntöjen on oltava sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisia. 

32. Unionin talousarvion suojaamisen tehostamiseksi komissio asettaa käyttöön integroidun ja yhteentoimivan tieto- ja 
seurantajärjestelmän, johon kuuluu yksittäinen tiedonlouhinta- ja riskienpisteytysväline, 31 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen arviointia ja analysointia varten tarkoituksena ottaa se yleisesti käyttöön jäsenvaltioissa. Kyseisellä järjestelmällä 
varmistettaisiin eturistiriitoja ja sääntöjenvastaisuuksia sekä kaksinkertaiseen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja mitä 
tahansa varojen väärinkäyttöä koskevat tehokkaat tarkastukset. Komissiolla, Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) ja 
muilla unionin tutkinta- ja valvontaelimillä olisi oltava tarvittava pääsy kyseisiin tietoihin, jotta ne voivat toteuttaa 
valvontatehtävänsä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden ensisijaisesti suorittamiin valvontaan ja tarkastuksiin sääntöjenvastai
suuksien havaitsemiseksi ja kyseisen unionin rahoituksen väärinkäyttöä koskevan hallinnollisen tutkinnan suorittamiseksi, 
ja jotta ne voivat saada kyseisen unionin rahoituksen jaosta täsmällisen kokonaiskuvan. 

33. Kyseessä olevaan perussäädökseen liittyvän lainsäädäntömenettelyn aikana toimielimet sitoutuvat tekemään 
vilpittömästi yhteistyötä Eurooppa-neuvoston 17–21 päivänä heinäkuuta 2020 antamien päätelmien jatkotoimien 
varmistamiseksi tässä osassa esitetyn toimintatavan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimielinten oikeuksia, 
jotka niillä on perussopimusten nojalla. 

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2020. 

Euroopan parlamentin puolesta 
Puhemies   

David Maria SASSOLI 

Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja   

Michael ROTH 

Komission puolesta 
Puheenjohtaja   

Johannes HAHN     
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LIITE I 

TOIMIELINTEN YHTEISTYÖ TALOUSARVIOMENETTELYN AIKANA 

A osa. Talousarviomenettelyn aikataulu 

1. Toimielimet sopivat käytännön aikataulusta vuosittain hyvissä ajoin ennen talousarviomenettelyn alkamista 
nykykäytännön pohjalta. 

2. Sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat käyttää budjettivaltaansa tehokkaasti, 
talousarviota koskevat kannat, siirrot tai muut tiedoksiannot, joihin liittyy määräaikoja, on toimitettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon lomakaudet, joiden tarkat ajankohdat kyseiset toimielimet ovat ilmoittaneet toisilleen 
hyvissä ajoin omien yksikköjensä kautta. 

B osa. Talousarviomenettelyn painopisteet 

3. Hyvissä ajoin ennen kuin komissio hyväksyy talousarvioesityksen, kutsutaan koolle toimielinten kolmikantakokous 
(trilogi), jossa käsitellään seuraavan varainhoitovuoden talousarvion mahdollisia painopisteitä ja kysymyksiä, joita 
saattaa nousta esiin kuluvan varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisen perusteella, niiden tietojen pohjalta, 
jotka komissio toimittaa 37 kohdan mukaisesti. 

C osa. Talousarvioesityksen laatiminen ja ennakkoarvioiden ajantasaistaminen 

4. Muita toimielimiä paitsi komissiota kehotetaan hyväksymään ennakkoarvionsa ennen maaliskuun loppua. 

5. Komissio tekee joka vuosi talousarvioesityksen, jossa esitetään unionin tosiasialliset rahoitustarpeet. 

Talousarvioesityksessä otetaan huomioon 

a) jäsenvaltioiden toimittamat rakennerahastoja koskevat ennusteet; 

b) mahdollisuus käyttää määrärahoja niin, että samalla pyritään säilyttämään kiinteä yhteys maksusitoumusmää
rärahojen ja maksumäärärahojen välillä; 

c) mahdollisuudet ottaa käyttöön uusia toimintapolitiikkoja toteuttamalla pilottihankkeita, uusia valmistelutoimia 
tai molempia taikka jatkaa päättyviä monivuotisia toimia, sen jälkeen kun on arvioitu, ovatko varainhoitoase
tuksessa tarkoitetut edellytykset perussäädökselle olemassa (perussäädöksen määrittely, perussäädöksen tarve 
täytäntöönpanoa ja poikkeuksia varten); 

d) tarve varmistaa, että menojen muutokset suhteessa edelliseen varainhoitovuoteen ovat talousarviota koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisia. 

6. Toimielimet välttävät mahdollisuuksien mukaan ottamasta talousarvioon vähäisiä toiminnasta aiheutuvia 
menoeriä. 

7. Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat myös ottamaan huomioon talousarvion toteuttamismahdollisuuksien 
arvioinnin, jonka komissio suorittaa talousarvioesitystensä laadinnan ja kuluvan varainhoitovuoden talousarvion 
toteuttamisen yhteydessä. 

8. Varainhoidon moitteettomuuden varmistamiseksi ja koska budjettinimikkeistön osastoihin ja lukuihin tehtävät 
merkittävät muutokset vaikuttavat varainhoitoa koskevaan komission yksiköiden raportointivastuuseen, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sitoutuvat keskustelemaan komission kanssa kaikista tällaisista merkittävistä muutoksista 
sovittelun aikana. 
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9. Lojaalin ja tiiviin toimielinten yhteistyön varmistamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat 
ylläpitämään säännöllisiä ja aktiivisia yhteyksiä kaikilla tasoilla kummankin osapuolen neuvottelijoiden välityksellä 
koko talousarviomenettelyn ajan ja erityisesti koko sovittelujakson ajan yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto varmistavat, että niiden keskinäinen asiaankuuluvien tietojen ja asiakirjojen 
vaihto on oikea-aikaista ja jatkuvaa niin virallisella kuin epävirallisella tasolla, ja ne sitoutuvat tarvittaessa pitämään 
teknisiä tai epävirallisia kokouksia sovittelujakson aikana yhteistyössä komission kanssa. Komissio varmistaa, että 
Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tiedot ja asiakirjat oikea-aikaisesti ja yhtäläisesti. 

10. SEUT 314 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio voi sovittelukomitean koollekutsumiseen saakka tarvittaessa 
esittää talousarvioesitystä muuttavia oikaisukirjelmiä, mukaan luettuna oikaisukirjelmä, jolla tarkistetaan erityisesti 
maatalousmenoja koskevia ennakkoarvioita. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tarkasteltavaksi ajantasaistamisia koskevat tiedot heti kun ne ovat saatavilla. Se esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kaikki niiden pyytämät asianmukaiset perustelut. 

D osa. Talousarviomenettely ennen sovittelumenettelyä 

11. Hyvissä ajoin ennen neuvostossa pidettävää käsittelyä kutsutaan koolle trilogi, jotta toimielimet voivat vaihtaa 
näkemyksiään talousarvioesityksestä. 

12. Jotta komissio voi hyvissä ajoin arvioida sellaisten Euroopan parlamentin ja neuvoston suunnittelemien tarkistusten 
toteutettavuutta, joilla luodaan uusia tai jatketaan aiempia valmistelutoimia tai pilottihankkeita, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ilmoittavat komissiolle tällaisista aikeistaan, jotta mainitussa trilogissa voitaisiin jo 
alustavasti keskustella asiasta. 

13. Trilogi voidaan kutsua koolle ennen Euroopan parlamentin täysistuntoäänestystä. 

E osa. Sovittelumenettely 

14. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tarkistuksia neuvoston kantaan, neuvoston puheenjohtaja panee samassa 
täysistunnossa merkille näiden kahden toimielimen kantojen eroavuudet ja antaa Euroopan parlamentin 
puhemiehelle suostumuksensa sovittelukomitean kutsumiseen koolle välittömästi. Kirje sovittelukomitean koolle 
kutsumiseksi lähetetään viimeistään parlamentin sen istuntojakson, jonka aikana täysistuntoäänestys toimitettiin, 
päättymistä seuraavan viikon ensimmäisenä työpäivänä, ja sovittelujakso alkaa sitä seuraavana päivänä. Määräaika, 
joka on 21 päivää, lasketaan neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (1) mukaisesti. 

15. Jos neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia, sen olisi vahvistettava kantansa 
kirjeellä, joka lähetetään ennen sovittelujaksolle suunniteltua ensimmäistä kokousta. Tällaisessa tapauksessa 
sovittelukomitean menettely etenee seuraavissa kohdissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. 

16. Sovittelukomitean puheenjohtajina toimivat yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston edustajat. Sovittelu
komitean kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen järjestäjänä olevan toimielimen edustaja. Kukin toimielin 
nimeää kuhunkin kokoukseen lähetettävät edustajat ja määrittelee neuvotteluvaltuudet oman työjärjestyksensä 
mukaisesti. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat edustettuina asianmukaisella tasolla sovittelukomiteassa siten, 
että kumpikin valtuuskunta voi esittää toimielimensä puolesta poliittisesti sitovia lausuntoja ja että näin voidaan 
päästä lopulliseen yhteisymmärrykseen. 

(1) Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin 
sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1). 
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17. SEUT 314 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti komissio osallistuu sovittelukomitean työskentelyyn ja 
tekee kaikki tarvittavat aloitteet edistääkseen Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen lähenemistä. 

18. Trilogeja pidetään edustuksen eri tasoilla koko sovittelumenettelyn ajan, jotta auki olevat kysymykset voitaisiin 
ratkaista ja jotta yhteisymmärryksen saavuttamista sovittelukomiteassa voitaisiin pohjustaa. 

19. Sovittelukomitean kokoukset ja trilogit pidetään vuorotellen Euroopan parlamentin ja neuvoston tiloissa, jotta 
tilojen ja palvelujen, myös tulkkipalvelujen, käyttö jakautuisi tasapuolisesti. 

20. Toimielimet sopivat ennalta sovittelukomitean kokousten ja trilogien päivämääristä. 

21. Sovittelukomitean käyttöön annetaan yhteinen asiakirjakokonaisuus (lähtöasiakirjat), jossa esitetään talousarviome
nettelyn eri vaiheet (2). Nämä asiakirjat sisältävät numerotiedot budjettikohdittain, monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeittain lasketut kokonaismäärät sekä konsolidoidun asiakirjan, jossa esitetään määrät ja selvitysosat kaikkien 
sellaisten budjettikohtien osalta, joiden katsotaan olevan edelleen teknisesti ”avoinna”. Kaikki ne budjettikohdat, 
joiden katsotaan olevan teknisesti loppuun käsiteltyjä, luetellaan erillisessä asiakirjassa, tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta sovittelukomitean lopulliseen päätökseen (3). Näissä asiakirjoissa noudatetaan budjettinimikkeistön 
mukaista luokittelua. 

Sovittelukomitealle annettaviin lähtöasiakirjoihin liitetään myös muita asiakirjoja, mukaan lukien neuvoston 
kannan ja Euroopan parlamentin tarkistusten toteutettavuutta koskeva komission kirje sekä mahdolliset neuvoston 
kantaa tai Euroopan parlamentin tarkistuksia koskevat muiden toimielinten kirjeet. 

22. Yhteisymmärrykseen pääsemiseksi sovittelujakson päättymiseen mennessä trilogeissa 

a) määritetään käsiteltäviä talousarviokysymyksiä koskevien neuvottelujen laajuus; 

b) hyväksytään teknisesti loppuun käsitellyiksi katsottujen budjettikohtien luettelo edellyttäen, että varainhoi
tovuoden koko talousarviosta päästään lopullisesti yhteisymmärrykseen; 

c) keskustellaan a alakohdan mukaisesti määritetyistä kysymyksistä sovittelukomitealle hyväksyttäväksi 
annettavaan mahdolliseen yhteisymmärrykseen pääsemiseksi; 

d) käsitellään temaattisia kysymyksiä, myös monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain. 

Alustavat päätelmät laaditaan yhdessä kunkin trilogin aikana tai välittömästi sen jälkeen, ja samalla sovitaan 
seuraavan kokouksen esityslista. Alustavat päätelmät rekisteröi trilogia isännöivä toimielin, ja ne katsotaan 
väliaikaisesti hyväksytyiksi 24 tunnin kuluttua, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta sovittelukomitean lopulliseen 
päätökseen. 

23. Trilogien päätelmät ja asiakirja mahdollista hyväksyntää varten ovat sovittelukomitean saatavilla sen kokouksissa 
yhdessä niiden budjettikohtien kanssa, joista trilogeissa on päästy alustavasti yhteisymmärrykseen. 

24. Euroopan parlamentin ja neuvoston sihteeristöt laativat komission avustuksella SEUT 314 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun yhteisen tekstin. Se muodostuu näiden kahden valtuuskunnan puheenjohtajien Euroopan parlamentin 
puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle osoittamasta saatekirjeestä, johon sisältyy päivämäärä, jona 
yhteisymmärrys sovittelukomiteassa on saavutettu, ja liitteistä, jotka sisältävät 

a) numerotiedot budjettikohdittain kaikista budjettikohdista ja yhteenlasketut määrät monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeittain; 

(2) Eri vaiheisiin kuuluvat seuraavat: kuluvan varainhoitovuoden talousarvio (hyväksytyt lisätalousarviot mukaan luettuina), alkuperäinen 
talousarvioesitys, neuvoston kanta talousarvioesitykseen, Euroopan parlamentin neuvoston kantaan tekemät tarkistukset ja komission 
esittämät oikaisukirjelmät (jolleivät toimielimet ole niitä vielä täysin hyväksyneet). 

(3) Budjettikohta katsotaan teknisesti loppuun käsitellyksi, jos siitä ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken erimielisyyksiä ja jos 
sen osalta ei ole esitetty oikaisukirjelmää. 
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b) konsolidoidun asiakirjan, jossa esitetään kaikkien sovittelumenettelyn aikana muutettujen budjettikohtien 
numerotiedot ja lopullinen teksti; 

c) luettelon budjettikohdista, joita ei ole muutettu talousarvioesitykseen tai siitä annettuun neuvoston kantaan 
verrattuna. 

Sovittelukomitea voi myös hyväksyä päätelmiä ja mahdollisia yhteisiä lausumia talousarviosta. 

25. Yhteinen teksti käännetään unionin toimielinten virallisille kielille (Euroopan parlamentin käännöspalvelussa) ja 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi 14 päivän kuluessa päivästä, jona 24 kohdassa 
tarkoitettua yhteistä tekstiä koskevaan yhteisymmärrykseen päästiin. 

Yhteisen tekstin hyväksymisen jälkeen lingvistijuristit viimeistelevät talousarvion yhdistämällä yhteisen tekstin 
liitteet ja budjettikohdat, joita ei ole muutettu sovittelumenettelyssä. 

26. Kutakin kokousta (trilogia tai sovittelukomitean kokousta) isännöivä toimielin huolehtii tulkkausjärjestelyistä ja 
tarjoaa sovittelukomiteassa sovellettavien kielijärjestelyjen mukaisen täyden kielivalikoiman ja trilogeihin ad hoc 
-kielijärjestelyjen mukaisen kielivalikoiman. 

Kokousta isännöivä toimielin huolehtii kokousasiakirjojen kopioinnista ja jakelusta. 

Toimielinten yksiköt toimivat yhteistyössä neuvottelutulosten kirjaamisessa yhteisen tekstin viimeistelyä varten. 

F osa. Lisätalousarviot 

Yleiset periaatteet 

27. Koska lisätalousarviot koskevat usein tarkkaan rajattuja ja toisinaan kiireellisiä asioita, toimielimet sopivat 
seuraavista periaatteista varmistaakseen, että niiden yhteistyö sujuu asianmukaisesti ja että lisätalousarvioita 
koskeva päätöksentekoprosessi sujuu näin ongelmitta ja nopeasti siten, että samalla vältetään mahdollisuuksien 
mukaan tarve kutsua lisätalousarvioita varten koolle sovittelukokous. 

28. Toimielimet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan lisätalousarvioiden määrää. 

Aikataulu 

29. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle etukäteen mahdollisista lisätalousarvioesitysten 
hyväksymisajankohdista tämän kuitenkaan vaikuttamatta lopulliseen hyväksymisajankohtaan. 

30. Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät omaa työjärjestystään noudattaen käsittelemään komission tekemän 
lisätalousarvioesityksen pian sen jälkeen kun komissio on sen hyväksynyt. 

31. Menettelyn nopeuttamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto varmistavat, että niiden käsittelyaikataulut on 
koordinoitu mahdollisimman hyvin, jotta menettely voitaisiin toteuttaa johdonmukaisesti ja yhtenäisesti. Tämän 
vuoksi ne pyrkivät mahdollisimman pian laatimaan alustavan aikataulun lisätalousarvion lopullista hyväksymistä 
edeltäville vaiheille. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat huomioon lisätalousarvion suhteellisen kiireellisyyden sekä tarpeen 
hyväksyä lisätalousarvio ajoissa, jotta se voitaisiin toteuttaa kyseisenä varainhoitovuonna. 
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Käsittelyn aikainen yhteistyö 

32. Toimielimet toimivat vilpittömässä yhteistyössä koko menettelyn ajan varmistaakseen mahdollisimman pitkälti sen, 
että lisätalousarviot hyväksytään menettelyn alkuvaiheessa. 

Tilanteissa, joissa näkemykset mahdollisesti poikkeavat toisistaan, Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
kumpikin ennen lisätalousarviota koskevan lopullisen kantansa vahvistamista ehdottaa tai komissio voi milloin 
tahansa ehdottaa, että koolle kutsutaan erityinen trilogi, jossa keskustellaan näkemyseroista ja pyritään sovittelu
ratkaisuun, jos tämä on tarkoituksenmukaista. 

33. Kaikki sellaiset komission tekemät lisätalousarvioesitykset, joita ei ole vielä lopullisesti hyväksytty, otetaan järjestel
mällisesti niiden trilogien esityslistalle, jotka on tarkoitus pitää osana vuotuista talousarviomenettelyä. Komissio 
esittää lisätalousarvioesitykset, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan 
kantansa ennen trilogia. 

34. Jos trilogissa päästään sovitteluratkaisuun, Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat ottamaan huomioon 
trilogin tulokset käsitellessään lisätalousarviota SEUT:n ja työjärjestyksensä mukaisesti. 

Käsittelyn jälkeinen yhteistyö 

35. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy neuvoston kannan tekemättä tarkistuksia, lisätalousarvio hyväksytään SEUT:n 
mukaisesti. 

36. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tarkistuksia jäsentensä enemmistöllä, sovelletaan SEUT 314 artiklan 4 kohdan c 
alakohtaa. Ennen sovittelukomitean kokoontumista kutsutaan kuitenkin koolle trilogi: 

a) jos kyseisessä trilogissa päästään yhteisymmärrykseen ja jos Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät 
trilogin tulokset, sovittelu päätetään kirjeenvaihdolla ilman sovittelukomitean kokousta; 

b) jos kyseisessä trilogissa ei päästä yhteisymmärrykseen, sovittelukomitea kokoontuu ja järjestää työnsä 
olosuhteiden mukaan saattaakseen päätöksentekomenettelyn mahdollisimman suurelta osin päätökseen ennen 
SEUT 314 artiklan 5 kohdassa asetetun 21 päivän määräajan päättymistä. Sovittelukomitean työ voidaan 
saattaa päätökseen kirjeenvaihdolla. 

G osa. Talousarvion toteutus, maksut ja maksattamatta olevat määrät (reste à liquider) 

37. Kun otetaan huomioon, että on tarpeen varmistaa maksumäärärahojen kokonaismäärän hallittu kehitys suhteessa 
maksusitoumusmäärärahoihin, jotta vältetään maksattamatta olevien määrien epänormaali siirtyminen vuodesta 
toiseen, toimielimet sopivat valvovansa tiiviisti maksuennusteita ja maksattamatta olevien määrien tasoa, jotta 
unionin ohjelmien toteutus ei häiriintyisi siksi, että maksumäärärahoja puuttuu monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaolon päättyessä. 

Jotta kaikkien otsakkeiden maksujen tason ja profiilin asianmukaisuus voitaisiin varmistaa, määrärahojen 
vapauttamista ja etenkin automaattista vapauttamista koskevia sääntöjä sovelletaan tiukasti kaikissa otsakkeissa. 

Toimielimet tapaavat säännöllisesti talousarviomenettelyn aikana arvioidakseen yhdessä talousarvion toteutuksen 
tilannetta ja näkymiä kuluvana varainhoitovuotena ja tulevina varainhoitovuosina. Kyseinen arviointi järjestetään 
toimielinten välisinä erityisinä kokouksina asianmukaisella tasolla, ja niitä ennen komissio esittää yksityiskohtaisen 
tilannekatsauksen rahasto- ja jäsenvaltiokohtaisesti maksujen toteutumisesta, siirroista, saaduista korvausvaati
muksista ja tarkistetuista ennusteista, mukaan lukien tarvittaessa pitkän aikavälin ennusteet. Jotta varmistetaan 
erityisesti se, että unioni pystyy täyttämään kaikki rahoitusvelvoitteensa, jotka johtuvat kauden 2021–2027 
nykyisistä ja tulevista sitoumuksista SEUT 323 artiklan mukaisesti, Euroopan parlamentti ja neuvosto analysoivat 
komission arviot tarvittavista maksumäärärahoista ja keskustelevat niistä. 
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H osa. Euroopan unionin elpymisvälineeseen liittyvä yhteistyö (4) 

38. Komissiolle annetaan yksinomaan covid-19-kriisin seurauksiin puuttumista varten valtuudet ottaa unionin puolesta 
pääomamarkkinoilta lainaksi enintään 750 000 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina), josta enintään 390 000 
miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina) voidaan käyttää menoihin ja enintään 360 000 miljoonaa euroa (vuoden 
2018 hintoina) voidaan käyttää lainojen myöntämiseen omia varoja koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Elpymisvälineasetuksessa säädetyn mukaisesti menoihin käytettävä määrä on varainhoitoasetuksen 21 
artiklan 5 kohtaa sovellettaessa ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. 

39. Toimielimet sopivat, että Euroopan parlamentin ja neuvoston roolia niiden toimiessa budjettivallan käyttäjinä on 
vahvistettava Euroopan unionin elpymisvälineen mukaisten ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen 
osalta, jotta varmistetaan tällaisten tulojen käytön asianmukainen valvonta ja osallistuminen niiden käyttöön 
elpymisvälineasetuksessa asetettujen rajoitusten ja tarvittaessa asiaankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön 
puitteissa. Toimielimet sopivat myös siitä, että on tarpeen varmistaa kaikkien Euroopan unionin elpymisvälineen 
mukaisten varojen täysimääräinen läpinäkyvyys ja näkyvyys. 

Euroopan unionin elpymisvälineen mukaiset ulkoiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 

40. Koska on tarpeen varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukainen osallistuminen Euroopan unionin 
elpymisvälineen mukaisten ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen hallinnointiin, toimielimet sopivat 
41–46 kohdassa esitetystä menettelystä. 

41. Komissio toimittaa yksityiskohtaiset tiedot yhdessä ennakkoarvioidensa kanssa talousarviomenettelyn yhteydessä. 
Tällaisten tietojen on sisällettävä yksityiskohtaiset arviot maksusitoumus- ja maksumäärärahoista ja oikeudellisista 
sitoumuksista, eriteltynä niiden otsakkeiden ja ohjelmien mukaisesti, jotka saavat käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja elpymisvälineasetuksen mukaisesti. Komissio toimittaa kaikki Euroopan parlamentin tai neuvoston pyytämät 
merkitykselliset lisätiedot. Komissio liittää talousarvioesitykseen asiakirjan, johon on koottu kaikki merkitykselliset 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä, mukaan lukien yhteenvetotaulukot, joihin on koottu talousarvio
määrärahat ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Euroopan unionin elpymisvälineestä. Kyseinen asiakirja on osa 
ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevaa unionin yleisen talousarvion liitettä, josta määrätään 44 
kohdassa. 

42. Komissio esittää 41 kohdassa tarkoitettujen tietojen säännöllisiä ajantasaistuksia koko varainhoitovuoden ajan ja 
ainakin ennen kutakin 45 kohdassa tarkoitettua erityistä kokousta. Komissio toimittaa asiaankuuluvat tiedot 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ajoissa, jotta vastaavista suunnitteluasiakirjoista voidaan käydä hyödylliset 
keskustelut ja neuvottelut, myös ennen kuin komissio tekee asiaankuuluvia päätöksiä. 

43. Toimielimet tapaavat säännöllisesti talousarviomenettelyn yhteydessä arvioidakseen yhdessä Euroopan unionin 
elpymisvälineen mukaisten ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteutumista, erityisesti sen 
tilannetta ja näkymiä, ja keskustellakseen yhdessä talousarvioesitysten kanssa toimitetuista vuotuisista arvioista ja 
niiden jakautumisesta ottaen asianmukaisesti huomioon elpymisvälineasetuksessa ja tapauksen mukaan 
asiaankuuluvassa alakohtaisessa lainsäädännössä asetetut rajoitukset ja ehdot. 

44. Euroopan parlamentti ja neuvosto liittävät unionin yleiseen talousarvioon liitteen muodossa asiakirjan, jossa 
esitetään kaikki budjettikohdat, jotka saavat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja Euroopan unionin elpymisvä
lineestä. Lisäksi ne käyttävät talousarviorakennetta ja erityisesti selvitysosaa Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen esittämistä varten voidakseen valvoa kyseisten tulojen käyttöä 
asianmukaisesti. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto sisällyttävät 

(4) Jos komissio tekee SEUT 122 artiklan mukaisen ehdotuksen neuvoston säädökseksi, jolla on mahdollisesti huomattavia talousarviovai
kutuksia, sovelletaan SEUT 122 artiklaan perustuvien sellaisten uusien ehdotusten talousarviovalvonnasta, joilla on mahdollisesti 
huomattavia talousarviovaikutuksia, 16 päivänä joulukuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteisessä julistuksessa (EUVL C 444, 22.12.2020, s. 5) esitettyä menettelyä. 
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menotaulukkoon selvitysosia ja yleisiä huomautuksia, joissa mainitaan budjettikohdat, joihin voidaan ottaa 
elpymisvälineasetuksen perusteella käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavat määrärahat, ja joissa 
ilmoitetaan asiaankuuluvat määrät. Toteuttaessaan käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttamisvastuutaan 
komissio sitoutuu ottamaan tällaiset huomautukset asianmukaisesti huomioon. 

45. Toimielimet sopivat järjestävänsä toimielinten välisiä erityisiä kokouksia asianmukaisella tasolla arvioidakseen 
Euroopan unionin elpymisvälineen mukaisten ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tilannetta ja 
näkymiä. Näitä kokouksia pidetään vähintään kolme kertaa varainhoitovuodessa hieman ennen talousarviota 
koskevia trilogeja tai pian niiden jälkeen. Lisäksi toimielimet tapaavat tapauskohtaisesti, jos jokin toimielimistä 
esittää perustellun pyynnön. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat milloin tahansa esittää kirjallisia 
huomautuksia ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteutumisesta. Komissio ottaa kaikki Euroopan 
parlamentin ja neuvoston esittämät huomautukset ja ehdotukset asianmukaisesti huomioon. Kyseisissä 
kokouksissa voidaan käsitellä merkittäviä poikkeamia Euroopan unionin elpymisvälineen menoissa 46 kohdan 
mukaisesti. 

46. Komissio toimittaa yksityiskohtaiset tiedot kaikista sen alustavista ennusteista tehdyistä poikkeamista ennen 45 
kohdassa tarkoitettua erityistä toimielinten välistä kokousta ja tapauskohtaisesti, jos poikkeama on merkittävä. 
Poikkeama Euroopan unionin elpymisvälineen ennustetuista menoista on merkittävä, jos menot poikkeavat 
ennusteesta tietyn varainhoitovuoden ja tietyn ohjelman osalta yli 10 prosenttia. Jos alustavista ennusteista 
poiketaan merkittävästi, toimielimet keskustelevat asiasta, jos joko Euroopan parlamentti tai neuvosto pyytää tätä 
kahden viikon kuluessa siitä, kun tällaisesta merkittävästä poikkeamasta on ilmoitettu. Toimielimet arvioivat asiaa 
yhdessä tarkoituksena löytää asiassa yhteinen perusta kolmen viikon kuluessa tapaamispyynnöstä. Komissio ottaa 
kaikki saadut huomautukset tarkoin huomioon. Komissio sitoutuu olemaan tekemättä päätöstä ennen kuin 
neuvottelut on saatu päätökseen tai kolmen viikon aika on kulunut. Jälkimmäisessä tapauksessa komissio 
perustelee päätöksensä asianmukaisesti. Kiireellisissä tapauksissa toimielimet voivat sopia määräaikojen 
lyhentämisestä viikolla. 

Euroopan unionin elpymisvälineen perusteella myönnetyt lainat 

47. Varmistaakseen Euroopan unionin elpymisvälineen lainakomponenttiin liittyvien kaikkien tietojen saannin sekä 
läpinäkyvyyden ja näkyvyyden komissio toimittaa yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioille Euroopan unionin 
elpymisvälineen mukaisesti myönnetyistä lainoista yhdessä ennakkoarvioidensa kanssa kiinnittäen samalla erityistä 
huomiota arkaluonteisiin tietoihin, jotka suojataan. 

48. Tiedot Euroopan unionin elpymisvälineen mukaisesti myönnetyistä lainoista esitetään budjettikohdassa varainhoi
toasetuksen 52 artiklan 1 kohdan d alakohdan vaatimusten mukaisesti, ja myös kyseisen alakohdan iii alakohdassa 
tarkoitettu liite sisältyy näihin tietoihin.   
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LIITE II 

UUSIEN OMIEN VAROJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI TEHTÄVÄÄ ETENEMISSUUNNITELMAA KOSKEVA 
TOIMIELINTEN YHTEISTYÖ 

Johdanto 

A. Toimielimet ovat sitoutuneet vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja työhön, jonka tarkoituksena on 
toteuttaa etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottoa varten vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloaikana. 

B. Toimielimet tunnustavat sen Euroopan unionin elpymisvälineeseen liittyvän viitekehyksen tärkeyden, jossa 
uudet omat varat olisi otettava käyttöön. 

C. Komissiolle annetaan valtuudet yksinomaan covid-19-kriisin seurauksiin puuttumista varten omia varoja 
koskevan päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaa unionin puolesta pääomamarkkinoilta lainaksi 
varoja enintään 750 000 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina), joista enintään 390 000 miljoonaa euroa 
(vuoden 2018 hintoina) voidaan käyttää menoihin kyseisen päätöksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. 

D. Kyseisten Euroopan unionin elpymisvälineen mukaisiin menoihin käytettävien varojen pääoman takaisinmaksu 
ja siihen liittyvät korot on rahoitettava unionin yleisestä talousarviosta, myös riittävistä tuotoista, jotka saadaan 
vuoden 2021 jälkeen käyttöön otettavista uusista omista varoista. Kaikki tähän liittyvät velat maksetaan takaisin 
kokonaisuudessaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2058 omia varoja koskevan päätöksen 5 artiklan 2 
kohdan toisessa alakohdassa säädetyn mukaisesti. Vuosittain maksettavat määrät määräytyvät liikkeeseen 
laskettujen joukkovelkakirjojen maturiteetin ja velanmaksustrategian mukaan noudattaen samalla kyseisen 
kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua varojen pääoman takaisinmaksun rajaa, joka on 7,5 prosenttia 
kyseisen päätöksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta menojen kattamiseen käytettävästä 
enimmäismäärästä. 

E. Euroopan unionin elpymisvälineen takaisinmaksuun liittyvät unionin talousarviosta maksettavat menot eivät 
saisi johtaa ohjelmiin liittyvien menojen tai investointivälineiden varojen perusteettomaan vähentämiseen 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. On myös suotavaa lieventää jäsenvaltioille aiheutuvia BKTL:oon 
perustuvien omien varojen lisäyksiä. 

F. Tämän vuoksi ja lisätäkseen Euroopan unionin elpymisvälineen takaisinmaksusuunnitelman uskottavuutta ja 
kestävyyttä toimielimet pyrkivät siihen, että otetaan käyttöön riittävät uudet omat varat odotettuja 
takaisinmaksuun liittyviä menoja vastaavan määrän kattamiseksi. Yleiskatteisuuden periaatteen mukaisesti 
tämä ei merkitsisi minkään tiettyjen omien varojen korvamerkitsemistä tai sitomista tietyn menolajin 
kattamiseksi. 

G. Toimielimet toteavat, että uusien omien varojen korin käyttöönottamisella olisi tuettava unionin menojen 
riittävää rahoitusta monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja samalla olisi supistettava kansallisten BKTL- 
perusteisten rahoitusosuuksien osuutta unionin vuotuisen talousarvion rahoituksessa. Tulolähteiden 
monipuolistaminen voisi puolestaan helpottaa menojen parempaa kohdentamista unionin tasolla ensisijaisiin 
aloihin ja yhteisiin julkishyödykkeisiin, joista saadaan suuria tehokkuushyötyjä kansallisiin menoihin 
verrattuna. 

H. Uudet omat varat olisi näin ollen mukautettava unionin toimintapoliittisiin tavoitteisiin, ja niillä olisi tuettava 
unionin prioriteetteja, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja Euroopan digitaalista valmiutta, ja niillä 
olisi myös edistettävä oikeudenmukaista verotusta ja veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamista. 

I. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että uusia omia varoja olisi saatava aikaan "uuden rahan" tuottamisen 
mahdollistavalla tavalla. Samanaikaisesti ne pyrkivät vähentämään byrokratiaa ja rasitusta yrityksille, erityisesti 
pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), sekä kansalaisille. 

J. Uusien omien varojen olisi täytettävä yksinkertaisuuden, avoimuuden, ennakoitavuuden ja oikeudenmu
kaisuuden kriteerit. Uusien omien varojen laskenta, siirto ja valvonta ei saisi johtaa liialliseen hallinnolliseen 
rasitukseen unionin toimielimille ja kansallisille viranomaisille. 

K. Ottaen huomioon uusien omien varojen käyttöönoton raskaat menettelyvaatimukset toimielimet sopivat, että 
omien varojen järjestelmän tarvittava uudistus olisi saatava aikaan rajallisella määrällä tarkistuksia omia varoja 
koskevaan päätökseen. 

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 433 I/44                                                                                                                                     22.12.2020   

C6_Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus, tehty 16 päivänä 
joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista 

omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi

- 114 -



L. Toimielimet sopivat sen vuoksi tekevänsä kauden 2021–2027 aikana yhteistyötä tässä liitteessä esitettyjen 
periaatteiden pohjalta pyrkiäkseen siihen, että uusia omia varoja otetaan käyttöön B osassa vahvistetun 
etenemissuunnitelman ja siinä esitettyjen päivämäärien mukaisesti. 

M. Toimielimet tunnustavat myös paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
sopimuksessa (1) esitettyjen paremman lainsäädännön välineiden, erityisesti vaikutustenarvioinnin, 
merkityksen. 

A osa. Täytäntöönpanon periaatteet 

1. Komissio tekee uusia omia varoja ja mahdollisia muita 10 kohdassa tarkoitettuja uusia omia varoja koskevat 
tarvittavat lainsäädäntöehdotukset paremman lainsäädännön periaatteiden mukaisesti. Se ottaa tässä yhteydessä 
asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston tekemät ehdotukset. Kyseisiin lainsäädäntöeh
dotuksiin liitetään asiaankuuluva omia varoja koskeva täytäntöönpanolainsäädäntö. 

2. Toimielimet sopivat seuraavista ohjaavista periaatteista uusia omia varoja koskevan korin käyttöönotolle: 

a) nostetaan uusilla omilla varoilla kerättävää määrää siten, että se riittää kattamaan kaikkien omia varoja koskevan 
päätöksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin menoihin lainaksi otettujen varojen pääoman ja 
korkojen takaisinmaksusta odotettujen menojen tason kunnioittaen samalla yleiskatteisuuden periaatetta. 
Omista varoista saatavilla tuloilla, jotka ylittävät takaisinmaksuun tarvittavat määrät, rahoitetaan edelleen 
unionin talousarviota yleisinä tuloina yleiskatteisuuden periaatteen mukaisesti; 

b) Euroopan unionin elpymisvälineen rahoituskulut kattavien menojen ei ole tarkoitus vähentää unionin ohjelmien 
ja rahastojen menoja; 

c) mukautetaan omat varat unionin prioriteetteihin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen, 
Euroopan digitaaliseen valmiuteen sekä oikeudenmukaisen verotuksen edistämiseen ja veropetosten ja 
veronkierron torjunnan tehostamiseen; 

d) noudatetaan yksinkertaisuuden, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden kriteerejä; 

e) varmistetaan tulovirran vakaus ja ennakoitavuus; 

f) ei lisätä unionin toimielinten ja kansallisten viranomaisten liiallista hallinnollista rasitusta; 

g) pyritään saamaan aikaan uusia lisätuloja; 

h) pyritään samanaikaisesti vähentämään byrokratiaa ja rasitusta yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, sekä 
kansalaisille. 

3. Euroopan parlamentti ja neuvosto analysoivat ja keskustelevat 1 kohdassa tarkoitetuista lainsäädäntöehdotuksista ja 
etenevät niiden käsittelyssä ilman aiheetonta viivytystä sisäisten menettelyjensä mukaisesti helpottaakseen nopean 
päätöksen aikaansaamista. Komission tehtyä ehdotuksensa Euroopan parlamentin jäsenet ja neuvoston edustajat 
tapaavat käsittelyjensä aikana komission edustajien läsnä ollessa, jotta ne voivat antaa toisilleen tietoja kunkin 
tilanteesta. Lisäksi toimielimet käyvät säännöllisesti vuoropuhelua etenemissuunnitelman edistymisestä. 

B osa. Etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi 

Ensimmäinen vaihe: 2021 

4. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen sovellettava uusi omien varojen 
luokka, joka muodostuu tulo-osuudesta, joka saadaan kansallisista rahoitusosuuksista, jotka lasketaan kierrättä
mättömän muovipakkausjätteen painon perusteella omia varoja koskevassa päätöksessä säädetyllä tavalla. Kyseisen 
päätöksen on määrä tulla voimaan tammikuussa 2021 edellyttäen, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen valtiosääntönsä 
asettamien vaatimusten mukaisesti. 

(1) Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1). 
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5. Komissio nopeuttaa työtänsä ja esittää vuonna 2020 käynnistettyjen vaikutustenarviointien jälkeen ehdotukset 
hiilidioksidipäästöjen tullimekanismista ja digitaaliverosta ja niihin liittyvän ehdotuksen uusien omien varojen 
käyttöönotosta tältä pohjalta kesäkuuhun 2021 mennessä, jotta ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2023. 

6. Komissio arvioi EU:n päästökauppajärjestelmää uudelleen keväällä 2021, mukaan lukien sen mahdollinen 
ulottaminen koskemaan ilmailu- ja meriliikennealaa. Se ehdottaa EU:n päästökauppajärjestelmään perustuvia omia 
varoja kesäkuuhun 2021 mennessä. 

7. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi ja EU:n päästökauppajärjestelmä ovat 
temaattisesti kytköksissä toisiinsa ja että niistä olisi sen vuoksi perusteltua keskustella samassa hengessä. 

Toinen vaihe: 2022 ja 2023 

8. Nämä uudet omat varat on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023 noudattaen 
perussopimusten mukaan sovellettavia menettelyjä ja edellyttäen, että jäsenvaltiot hyväksyvät ne valtiosääntönsä 
asettamien vaatimusten mukaisesti. 

9. Neuvosto käsittelee näitä uusia omia varoja 1 päivään heinäkuuta 2022 mennessä, jotta ne voidaan ottaa käyttöön 
1 päivään tammikuuta 2023 mennessä. 

Kolmas vaihe: 2024–2026 

10. Komissio ehdottaa vaikutustenarviointien perusteella lisää uusia omia varoja, joihin voisi kuulua finanssitran
saktiovero ja yrityssektoriin liittyvä rahoitusosuus tai uusi yhteinen yhteisöveropohja. Komissio pyrkii esittämään 
ehdotuksen kesäkuuhun 2024 mennessä. 

11. Tällaiset lisäksi tulevat uudet omat varat on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026 
noudattaen perussopimusten mukaan sovellettavia menettelyjä ja edellyttäen, että jäsenvaltiot hyväksyvät ne 
valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. 

12. Neuvosto käsittelee näitä uusia omia varoja 1 päivään heinäkuuta 2025 mennessä, jotta ne voidaan ottaa käyttöön 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026.   
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 182/2011,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2011,

yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission
täytäntöönpanovallan käyttöä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 291 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Jos unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyt
tävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, näissä säädöksissä,
jäljempänä ’perussäädökset’, siirretään täytäntöönpanoval
taa komissiolle tai, tietyissä asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
24 ja 26 artiklassa määrätyissä tapauksissa, neuvostolle.

(2) On lainsäätäjän asia päättää Euroopan unionin toimin
nasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettuja perusteita täy
simääräisesti noudattaen kunkin perussäädöksen osalta,
siirretäänkö täytäntöönpanovaltaa komissiolle mainitun
perussopimuksen 291 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3) Tähän asti komission täytäntöönpanovallan käyttöä on
säädelty neuvoston päätöksellä 1999/468/EY (2).

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa
edellytetään nyt, että Euroopan parlamentti ja neuvosto
vahvistavat yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukai
sesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanoval
lan käyttöä.

(5) On tarpeen varmistaa, että tällaista valvontaa koskevat
menettelyt ovat selkeitä, tehokkaita ja oikeassa suhteessa
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen ja että niissä on
otettu huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen institutionaaliset vaatimukset sekä päätöksen
1999/468/EY täytäntöönpanosta saatu kokemus ja siinä
noudatettu yhteinen käytäntö.

(6) Kun perussäädöksessä edellytetään jäsenvaltioiden suorit
tavan valvontaa komission hyväksyessä täytäntöönpano
säädöksiä, on asianmukaista, että tätä valvontaa varten
perustetaan komiteoita, jotka muodostuvat jäsenvaltioi
den edustajista ja joiden puheenjohtajana on komission
edustaja.

(7) Valvontamekanismiin olisi tarvittaessa sisällytettävä asian
saattaminen muutoksenhakukomiteaan, jonka olisi ko
koonnuttava asianmukaisella tasolla.

(8) Menettelyn yksinkertaistamiseksi komission olisi täytän
töönpanovaltaa käyttäessään noudatettava ainoastaan
jompaakumpaa kahdesta menettelystä, jotka ovat neu
voa-antava menettely ja tarkastelumenettely.

(9) Jotta menettelyä voidaan yksinkertaistaa edelleen, olisi
komiteoihin sovellettava yhteisiä menettelysääntöjä, mu
kaan lukien keskeiset säännökset, jotka koskevat niiden
työskentelyä sekä mahdollisuutta antaa lausunto kirjallista
menettelyä noudattaen.

(10) Olisi säädettävä perusteet sen määrittämiseksi, mitä me
nettelyä käytetään komission antamia täytäntöönpanosää
döksiä hyväksyttäessä. Paremman yhdenmukaisuuden
edistämiseksi menettelyä koskevien vaatimusten olisi ol
tava oikeassa suhteessa hyväksyttävien täytäntöönpano
säädösten luonteeseen ja vaikutukseen.

(11) Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava erityisesti silloin,
kun hyväksytään yleisluonteisia säädöksiä, joiden tarkoi
tuksena on panna täytäntöön perussäädöksiä, ja erityisiä
täytäntöönpanosäädöksiä, joiden vaikutus saattaa olla
merkittävä. Tällä menettelyllä olisi varmistettava, ettei ko
missio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, elleivät ne
ole komitean lausunnon mukaisia, lukuun ottamatta hy
vin poikkeuksellisia olosuhteita, joissa niitä voidaan so
veltaa rajoitetun ajan. Menettelyllä olisi varmistettava
myös se, että komissio voi tarkastella uudelleen ehdotusta
täytäntöönpanosäädökseksi, jos komitea ei ole antanut
lausuntoa, ja ottaa tuolloin huomioon komiteassa ilmais
tut näkemykset.

(12) Jos perussäädöksellä siirretään komissiolle täytäntöönpa
novaltaa, joka liittyy budjettivaikutuksiltaan huomattaviin
tai kolmansia maita koskeviin ohjelmiin, olisi sovellettava
tarkastelumenettelyä.

FI28.2.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 55/13

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. joulukuuta 2010 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
14. helmikuuta 2011.

(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(13) Komitean puheenjohtajan olisi pyrittävä löytämään rat
kaisuja, joilla on mahdollisimman laaja tuki komiteassa
tai muutoksenhakukomiteassa, ja selitettävä, millä tavoin
keskustelut ja muutosehdotukset on otettu huomioon.
Tämän vuoksi komission olisi kiinnitettävä erityistä huo
miota komiteassa tai muutoksenhakukomiteassa ilmais
tuihin näkemyksiin, jotka koskevat ehdotuksia lopullisiksi
polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteiksi.

(14) Kun komissio harkitsee, hyväksyykö se täytäntöönpano
säädöksiksi muita ehdotuksia, jotka koskevat erityisen
arkoja aloja, kuten verotusta, kuluttajien terveyttä, elintar
viketurvallisuutta ja ympäristönsuojelua, se pyrkii tasapai
noisen ratkaisun löytääkseen mahdollisuuksien mukaan
välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa
mahdollisesti esiin tulevasta täytäntöönpanosäädöksen ai
heellisuutta vastustavasta vallitsevasta kannasta.

(15) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi pääsääntöisesti sovellet
tava kaikissa muissa tapauksissa tai aina silloin, kun se
katsotaan asianmukaisemmaksi menettelyksi.

(16) Erittäin kiireellisissä tapauksissa olisi oltava mahdollista
hyväksyä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosää
döksiä, jos tällaisesta mahdollisuudesta säädetään perus
säädöksessä.

(17) Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava
viipymättä ja säännöllisin väliajoin komiteoiden työsken
telystä.

(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi, kun otetaan
huomioon niillä olevat oikeudet, jotka liittyvät unionin
säädösten laillisuuden tarkistamiseen, voitava milloin ta
hansa ilmoittaa komissiolle katsovansa, että ehdotus täy
täntöönpanosäädökseksi ylittää perussäädöksessä sää
detyn täytäntöönpanovallan.

(19) Olisi varmistettava, että yleisöllä on mahdollisuus saada
tietoja komiteoiden työskentelystä Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1049/2001 (1) mukaisesti.

(20) Komission olisi ylläpidettävä rekisteriä, joka sisältää tie
toja komiteoiden työskentelystä. Sen vuoksi olisi salaisiksi
luokiteltujen asiakirjojen suojaa koskevia sääntöjä, joita
sovelletaan komissioon, sovellettava myös tämän rekiste
rin käyttöön.

(21) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava. Jotta voidaan huo
lehtia siirtymisestä päätöksen 1999/468/EY mukaisesta
sääntelystä tämän asetuksen soveltamiseen, olisi kaikki
voimassa olevassa lainsäädännössä olevat viittaukset mai
nitussa päätöksessä säädettyihin menettelyihin, sen 5 a
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenette
lyä lukuun ottamatta, katsottava viittauksiksi tässä asetuk
sessa säädettyihin vastaaviin menettelyihin. Päätöksen
1999/468/EY 5 a artiklan vaikutukset olisi pidettävä ti
lapäisesti voimassa niiden voimassa olevien perussäädös
ten osalta, joissa viitataan tuohon artiklaan.

(22) Tämä asetus ei vaikuta kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa
koskevaan komission toimivaltaan, josta määrätään Eu
roopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään yleiset säännöt ja periaatteet, joita
sovelletaan silloin, kun oikeudellisesti velvoittavassa unionin sää
döksessä, jäljempänä ’perussäädös’, määritetään yhdenmukaisen
täytäntöönpanon tarve ja edellytetään, että jäsenvaltiot valvovat
komissiota tämän hyväksyessä täytäntöönpanosäädöksiä.

2 artikla

Menettelyn valinta

1. Perussäädöksessä voidaan säätää neuvoa-antavan menette
lyn tai tarkastelumenettelyn soveltamisesta, jolloin otetaan huo
mioon tarvittavan täytäntöönpanosäädöksen luonne tai vaiku
tukset.

2. Tarkastelumenettelyä sovelletaan erityisesti silloin, kun hy
väksytään

a) yleisluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä;

b) muita täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät

i) vaikutuksiltaan huomattaviin ohjelmiin;

ii) yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja kalastuspolitiikkaan;

iii) ympäristöön, turvallisuuteen taikka ihmisten, eläinten tai
kasvien terveyden tai turvallisuuden suojeluun;

iv) yhteiseen kauppapolitiikkaan;

v) verotukseen.

FIL 55/14 Euroopan unionin virallinen lehti 28.2.2011

(1) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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3. Neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan pääsääntöisesti nii
den täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen, jotka eivät kuulu
2 kohdan soveltamisalaan. Neuvoa-antavaa menettelyä voidaan
kuitenkin asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa soveltaa 2
kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymi
seen.

3 artikla

Yhteiset säännökset

1. Tässä artiklassa säädettyjä yhteisiä säännöksiä sovelletaan
kaikkiin 4–8 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin.

2. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioi
den edustajista. Komitean puheenjohtajana on komission edus
taja. Puheenjohtaja ei osallistu komitean äänestyksiin.

3. Puheenjohtaja esittää komitealle ehdotuksen täytäntöönpa
nosäädökseksi, joka komission on määrä hyväksyä.

Asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta pu
heenjohtaja kutsuu kokouksen koolle aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi ja alus
tava esityslista on toimitettu komitealle. Komitea antaa lausun
tonsa ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi määräajassa,
jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan.
Määräaikojen on oltava oikeasuhteisia ja niillä on annettava
komitean jäsenille tosiasiallinen mahdollisuus tarkastella varhai
sessa vaiheessa ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi ja ilmaista
näkemyksensä.

4. Ennen kuin komitea antaa lausunnon, kuka tahansa ko
mitean jäsen voi ehdottaa muutoksia, ja puheenjohtaja voi tuoda
esiin muutettuja ehdotuksia täytäntöönpanosäädökseksi.

Puheenjohtajan on pyrittävä löytämään ratkaisuja, joilla on
mahdollisimman laaja tuki komiteassa. Puheenjohtaja ilmoittaa
komitealle siitä, miten keskustelut ja muutosehdotukset on
otettu huomioon, erityisesti siltä osin kuin on kyse ehdotuksista,
joilla on ollut laaja tuki komiteassa.

5. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa puheenjohtaja
voi hankkia komitean lausunnon kirjallista menettelyä noudat
taen. Puheenjohtaja lähettää komitean jäsenille ehdotuksen täy
täntöönpanosäädökseksi ja asettaa määräajan lausunnon antami
selle asian kiireellisyyden mukaan. Komitean jäsenen, joka ei
ennen määräajan päättymistä vastusta ehdotusta täytäntöönpa
nosäädökseksi tai ei nimenomaisesti pidättäydy äänestämästä
siitä, katsotaan antaneen suostumuksensa ehdotukselle täytän
töönpanosäädökseksi.

Jollei perussäädöksessä toisin säädetä, kirjallinen menettely pää
tetään tuloksettomana, jos puheenjohtaja ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsen
sitä pyytää. Tällöin puheenjohtaja kutsuu komitean koolle koh
tuullisen ajan kuluessa.

6. Komitean lausunto merkitään pöytäkirjaan. Komitean jä
senillä on oikeus pyytää, että heidän kantansa merkitään pöy
täkirjaan. Puheenjohtaja lähettää pöytäkirjan viipymättä komi
tean jäsenille.

7. Tapauksen mukaan valvontajärjestelmään sisällytetään
mahdollisuus saattaa asia muutoksenhakukomitean käsiteltä
väksi.

Muutoksenhakukomitea hyväksyy työjärjestyksensä komission
ehdotuksesta jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

Jos asia pannaan vireille muutoksenhakukomiteassa, se kokoon
tuu asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta ai
kaisintaan 14 päivän ja viimeistään kuuden viikon kuluttua päi
västä, jona asia on saatettu sen käsiteltäväksi. Muutoksenhaku
komitean on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluttua
päivästä, jona asia on saatettu sen käsiteltäväksi, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

Komission edustaja toimii muutoksenhakukomitean puheenjoh
tajana.

Puheenjohtaja määrää muutoksenhakukomitean kokouspäivän
tiiviissä yhteistyössä komitean jäsenten kanssa, jotta jäsenvaltiot
ja komissio voivat huolehtia siitä, että ne ovat siinä edustettuina
asianmukaisella tasolla. Komissio kutsuu koolle muutoksenha
kukomitean ensimmäisen kokouksen viimeistään 1 päivänä
huhtikuuta 2011, jotta komitea voi hyväksyä työjärjestyksensä.

4 artikla

Neuvoa-antava menettely

1. Jos sovelletaan neuvoa-antavaa menettelyä, komitea antaa
lausuntonsa, tarvittaessa äänestettyään. Jos komitea äänestää,
lausunto annetaan sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

2. Komissio päättää, hyväksytäänkö ehdotus täytäntöönpano
säädökseksi, ottaen mahdollisimman suuressa määrin huomioon
komiteassa käydyistä keskusteluista tehdyt päätelmät ja komi
tean antaman lausunnon.

5 artikla

Tarkastelumenettely

1. Jos sovelletaan tarkastelumenettelyä, komitea antaa lausun
tonsa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 ja 5
kohdassa ja, soveltuvissa tapauksissa, Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 3 kohdassa määrätyllä
enemmistöllä, kun on kyse säädöksistä, jotka hyväksytään ko
mission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden
edustajien äänet painotetaan mainituissa artikloissa määrätyin
tavoin.

2. Jos komitea antaa puoltavan lausunnon, komissio hyväk
syy ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi.

FI28.2.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 55/15
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3. Jos komitea antaa kielteisen lausunnon, komissio ei hy
väksy kyseessä olevaa ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, sa
notun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista. Jos täy
täntöönpanosäädös katsotaan tarpeelliseksi, puheenjohtaja voi
joko toimittaa muutetun ehdotuksen täytäntöönpanosäädök
seksi samalle komitealle kahden kuukauden kuluessa kielteisen
lausunnon antamisesta tai toimittaa ehdotuksen täytäntöönpa
nosäädökseksi muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi kuukau
den kuluessa tällaisen lausunnon antamisesta.

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi, toisessa alakohdassa
säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta, hyväksyä ehdotuksen täy
täntöönpanosäädökseksi. Jos komissio ei hyväksy ehdotusta täy
täntöönpanosäädökseksi, puheenjohtaja voi esittää komitealle
sitä koskevan muutetun ehdotuksen.

Jäljempänä olevan 7 artiklan soveltamista rajoittamatta komissio
ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, jos

a) säädös koskee verotusta, rahoituspalveluja tai ihmisten, eläin
ten tai kasvien terveyden tai turvallisuuden suojelua taikka
lopullisia monenvälisiä suojatoimenpiteitä;

b) perussäädöksessä säädetään, ettei ehdotusta täytäntöönpano
säädökseksi voida hyväksyä, ellei lausuntoa ole annettu; tai

c) komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö vastustaa sitä.

Jos täytäntöönpanosäädös katsotaan jossain toisessa alakohdassa
tarkoitetussa tapauksessa tarpeelliseksi, puheenjohtaja voi joko
toimittaa muutetun ehdotuksen mainitusta säädöksestä samalle
komitealle kahden kuukauden kuluessa äänestyksestä tai toimit
taa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi muutoksenhakuko
mitean käsiteltäväksi kuukauden kuluessa äänestyksestä.

5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, seuraavaa me
nettelyä noudatetaan hyväksyttäessä ehdotuksia lopullisiksi pol
kumyynti- tai tasoitustoimenpiteiksi, jos komitea ei ole antanut
lausuntoa ja sen jäsenten yksinkertainen enemmistö vastustaa
ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi.

Komissio neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa. Aikaisintaan 14
päivän ja viimeistään kuukauden kuluttua komitean kokouksesta
komissio ilmoittaa komitean jäsenille neuvottelujen tuloksista ja
toimittaa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi muutoksenha
kukomitean käsiteltäväksi. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 7 koh
dassa säädetään, muutoksenhakukomitea kokoontuu aikaisin
taan 14 päivän ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun
ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi on saatettu sen käsiteltä
väksi. Muutoksenhakukomitea antaa lausuntonsa 6 artiklan mu
kaisesti. Tässä kohdassa säädetyt määräajat eivät vaikuta tarpee
seen noudattaa asiaa koskevissa perussäädöksissä säädettyjä
määräaikoja.

6 artikla

Asian saattaminen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi

1. Muutoksenhakukomitea antaa lausuntonsa 5 artiklan 1
kohdassa säädetyllä enemmistöllä.

2. Ennen lausunnon antamista kaikki muutoksenhakukomi
tean jäsenet voivat ehdottaa muutoksia ehdotukseen täytäntöön
panosäädökseksi ja puheenjohtaja voi päättää, muutetaanko sitä.

Puheenjohtajan on pyrittävä löytämään ratkaisuja, joilla on
mahdollisimman laaja tuki muutoksenhakukomiteassa.

Puheenjohtaja ilmoittaa muutoksenhakukomitealle siitä, miten
keskustelut ja muutosehdotukset on otettu huomioon, erityisesti
siltä osin kuin on kyse sellaisista muutosehdotuksista, joita on
laajalti kannatettu muutoksenhakukomiteassa.

3. Jos muutoksenhakukomitea antaa puoltavan lausunnon,
komissio hyväksyy ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi.

Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi hyväksyä ehdotuksen täy
täntöönpanosäädökseksi.

Jos muutoksenhakukomitea antaa kielteisen lausunnon, komis
sio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, komissio ei
lopullisten monenvälisten suojatoimenpiteiden hyväksymisen
osalta hyväksy ehdotettua toimenpidettä, jos 5 artiklan 1 koh
dassa säädetyllä enemmistöllä hyväksyttyä puoltavaa lausuntoa
ei ole annettu.

5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, muutoksenha
kukomitea antaa 1 päivään syyskuuta 2012 saakka lausuntonsa
lopullisia polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä koskevan ehdo
tuksen johdosta jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

7 artikla

Täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen
poikkeustapauksissa

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdan
toisessa alakohdassa säädetään, komissio voi hyväksyä ehdotuk
sen täytäntöönpanosäädökseksi, jos se on tarpeen hyväksyä vii
pymättä, jotta vältetään merkittävien markkinahäiriöiden synty
minen maatalousalalla tai unionin taloudellisten etujen vaaran
tuminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
325 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Tällöin komissio saattaa hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen
välittömästi muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Jos muu
toksenhakukomitea antaa hyväksytystä täytäntöönpanosäädök
sestä kielteisen lausunnon, komissio kumoaa tämän säädöksen
välittömästi. Jos muutoksenhakukomitea antaa puoltavan lau
sunnon tai jos lausuntoa ei anneta, täytäntöönpanosäädös jää
voimaan.
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8 artikla

Välittömästi sovellettavat täytäntöönpanosäädökset

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, perussää
döksessä voidaan säätää, että asianmukaisesti perustelluissa erit
täin kiireellisissä tapauksissa sovelletaan tätä artiklaa.

2. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavan täytäntöön
panosäädöksen saattamatta sitä ennalta komitean käsiteltäväksi,
ja se on voimassa enintään kuuden kuukauden ajan, jollei perus
säädöksessä toisin säädetä.

3. Puheenjohtaja toimittaa 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen
viimeistään 14 päivän kuluessa sen hyväksymisestä asianomai
selle komitealle tämän lausunnon saamiseksi.

4. Jos sovelletaan tarkastelumenettelyä ja komitea antaa kiel
teisen lausunnon, komissio kumoaa välittömästi 2 kohdan mu
kaisesti hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen.

5. Jos komissio hyväksyy väliaikaisia polkumyynti- tai tasoi
tustoimenpiteitä, sovelletaan tässä artiklassa säädettyä menette
lyä. Komissio hyväksyy tällaisia toimenpiteitä neuvoteltuaan jä
senvaltioiden kanssa tai, erittäin kiireellisissä tapauksissa, ilmoi
tettuaan asiasta niille. Jälkimmäisessä tapauksessa neuvottelut
käydään viimeistään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun jä
senvaltioille on ilmoitettu komission hyväksymistä toimenpi
teistä.

9 artikla

Työjärjestys

1. Kukin komitea hyväksyy puheenjohtajansa ehdotuksesta ja
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä työjärjestyksensä työjär
jestyksen mallin pohjalta, jonka komissio laatii neuvoteltuaan
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio julkaisee tämän mallin Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä.

Jo olemassa olevat komiteat mukauttavat tarvittaessa työjärjes
tyksensä työjärjestyksen mallin mukaiseksi.

2. Komiteoihin sovelletaan samoja yleisön oikeutta tutustua
asiakirjoihin koskevia periaatteita ja edellytyksiä sekä tietosuojaa
koskevia sääntöjä, joita sovelletaan komissioon.

10 artikla

Komiteoiden työskentelystä tiedottaminen

1. Komissio pitää yllä komiteoiden työskentelyä koskevaa
rekisteriä, joka sisältää

a) luettelon komiteoista;

b) komiteoiden kokousten esityslistat;

c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista sekä luettelot viranomai
sista ja organisaatioista, joihin jäsenvaltioiden edustajikseen
nimeämät henkilöt kuuluvat;

d) ehdotukset täytäntöönpanosäädöksiksi, joista komiteoita on
pyydetty antamaan lausunto;

e) äänestystulokset;

f) komiteoiden lausuntojen antamisen jälkeen laaditut lopulliset
ehdotukset täytäntöönpanosäädöksiksi;

g) tiedot, jotka koskevat komission antamaa hyväksyntää lopul
lisille ehdotuksille täytäntöönpanosäädöksiksi; ja

h) tilastotietoja komiteoiden työskentelystä.

2. Komissio julkaisee myös vuosikertomuksen komiteoiden
työskentelystä.

3. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on oikeus sovellet
tavien sääntöjen mukaisesti saada 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
käyttöönsä.

4. Komissio antaa Euroopan parlamentin ja neuvoston saa
taville 1 kohdan b, d ja f alakohdassa tarkoitetut asiakirjat sa
maan aikaan, kun ne lähetetään komitean jäsenille, ja ilmoittaa
niille samalla, että tällaiset asiakirjat ovat saatavilla.

5. Kaikkia 1 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja
sekä 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat vii
tetiedot julkistetaan rekisterissä.

11 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkistamisoikeus

Jos perussäädös on hyväksytty tavallisessa lainsäätämisjärjestyk
sessä, Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
ilmoittaa komissiolle katsovansa, että ehdotus täytäntöönpano
säädökseksi ylittää perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpano
vallan. Tällöin komissio tarkastelee uudelleen ehdotusta täytän
töönpanosäädökseksi esitetyt kannat huomioiden ja ilmoittaa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, aikooko se pitää voi
massa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, muuttaa sitä tai
peruuttaa sen.

12 artikla

Päätöksen 1999/468/EY kumoaminen

Kumotaan päätös 1999/468/EY.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan vaikutukset pysyvät voi
massa niiden voimassa olevien perussäädösten osalta, joissa sii
hen viitataan.
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13 artikla

Siirtymäsäännökset: voimassa olevien perussäädösten
mukauttaminen

1. Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksytyissä
perussäädöksissä säädetään komission täytäntöönpanovallan
käytöstä päätöksen 1999/468/EY mukaisesti, sovelletaan seuraa
via sääntöjä:

a) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
3 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoi
tettua neuvoa-antavaa menettelyä;

b) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
4 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä, 5 artiklan 4 kohdan toista ja
kolmatta alakohtaa lukuun ottamatta;

c) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
5 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä ja perussäädöksessä katsotaan
säädetyn, ettei komissio saa hyväksyä ehdotusta täytäntöön
panosäädökseksi, jollei lausuntoa ole annettu, siten kuin
5 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa on
mainittu;

d) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
6 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklaa;

e) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY 7 ja
8 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 10 ja 11 artiklaa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa tämän asetuksen 3 ja
9 artiklaa sovelletaan kaikkiin jo olemassa oleviin komiteoihin.

3. Tämän asetuksen 7 artiklaa sovelletaan ainoastaan niihin
voimassa oleviin menettelyihin, joissa viitataan päätöksen
1999/468/EY 4 artiklaan.

4. Tässä artiklassa olevat siirtymäsäännökset eivät vaikuta
asianomaisten säädösten luonteeseen.

14 artikla

Siirtymäjärjestelyt

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta vireillä oleviin menettelyihin,
joissa komitea on jo antanut lausuntonsa päätöksen
1999/468/EY mukaisesti.

15 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2016 Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpa
noa koskevan kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa asianmu
kaisia lainsäädäntöehdotuksia.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä helmikuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
J. BUZEK

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
MARTONYI J.
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II

(Tiedonannot)

TOIMIELINTENVÄLISET SOPIMUKSET

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan soveltamista koskevat 
ei-sitovat perusteet – 18. kesäkuuta 2019

(2019/C 223/01)

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN KOMISSIO,

jotka katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jäljempänä ’toimielimet’, tekivät 13 päivänä huhtikuuta 2016 toimie
linten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä (1), jäljempänä ’sopimus’.

(2) Toimielimet korostavat sopimuksen 26 kohdassa täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten tärkeää ase
maa unionin oikeudessa ja toteavat, että perustelluissa tapauksissa tehokkaasti ja avoimesti käytettyinä ne ovat 
paremman lainsäädännön olennaisia välineitä, jotka edesauttavat sitä, että lainsäädäntö on yksinkertaista ja ajanta
saista ja sen täytäntöönpano tapahtuu tehokkaasti ja ripeästi.

(3) Toimielimet ennakoivat sopimuksen 28 kohdassa täydentävänsä sopimuksen liitteenä olevaa, delegoituja säädöksiä 
koskevaa yhteisymmärrysasiakirjaa vahvistamalla ei-sitovat perusteet, jotka koskevat Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan soveltamista.

(4) Perusteiden täytäntöönpanosta voidaan keskustella vuosittain poliittisella ja teknisellä tasolla sopimuksen täytän
töönpanon yleisen seurannan yhteydessä sopimuksen 50 kohdan mukaisesti.

(5) Koska Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos unionin 
oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, kyseisillä säädöksillä siirretään 
täytäntöönpanovaltaa komissiolle tai, tietyissä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja Euroopan unionista teh
dyn sopimuksen 24 ja 26 artiklassa määrätyissä tapauksissa, neuvostolle, on ei-sitovien perusteiden tarkoituksena 
erotella toisistaan delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset, mutta ei eri toimielimiä, joille täytäntöönpa
novaltaa siirretään. Näiden ei-sitovien perusteiden tarkoituksena ei ole määritellä tai rajoittaa millään tavalla ehtoja, 
joiden mukaisesti toimielin käyttää sille asiaa koskevan unionin lainsäädännön, mukaan lukien perussäädöksen, 
mukaisesti siirrettyä toimivaltaa.

(6) Euroopan unionin tuomioistuin on jo useaan otteeseen käsitellyt kysymyksiä, joilla on merkitystä Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan soveltamisen kannalta (2). Kyseinen oikeuskäytäntö saattaa 
vielä kehittyä tulevaisuudessa. Ei-sitovia perusteita saattaa olla tarpeen tarkastella uudelleen ottaen huomioon 
oikeuskäytännön kehitys,

(1) Euroopan parlamentin,  Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädän
nöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

(2) Muun  muassa  unionin  tuomioistuimen  tuomio  18.3.2014,  komissio  v.  parlamentti  ja  neuvosto  (biosidit),  C-427/12, 
ECLI:EU:C:2014:170; unionin tuomioistuimen tuomio 17.3.2016, parlamentti  v.  komissio (Verkkojen Eurooppa -väline),  C-286/14, 
ECLI:EU:C:2016:183;  unionin tuomioistuimen tuomio 16.7.2015, komissio v.  parlamentti  ja  neuvosto (viisumien vastavuoroisuus), 
C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499.
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OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I. YLEISET PERIAATTEET

1. Näillä ei-sitovilla perusteilla annetaan toimielimille ohjeistusta siitä, olisiko lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä olevan valtuutuksen oltava luonteeltaan delegoitu vai täytäntöönpaneva ja olisiko se näin ollen annettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla delegoidun säädöksen antamiseksi vai Euroo
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan nojalla täytäntöönpanosäädöksen antamiseksi.

2. Kussakin tapauksessa on määriteltävä suunnitellun säädöksen luonne ottaen huomioon sekä suunnitellun säädöksen 
että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tavoitteet, sisältö ja asiayhteys.

3. Lainsäätäjällä on valta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen rajoissa päättää siitä, käytetäänkö delegoi
tuja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä ja missä laajuudessa niitä käytetään. Tältä osin lainsäätäjä päättää, siirre
täänkö komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, ja arvioi, tarvitaanko valtuuksia lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävän säädöksen yhdenmukaisten täytäntöönpanoedellytysten varmistamiseksi.

4. Jos lainsäätäjä katsoo, että säännöksen olisi oltava erottamaton osa perussäädöstä, se voi päättää sisällyttää säännöksen 
liitteeseen. Lainsäätäjää ei ole koskaan velvollinen lisäämään lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin säädöksiin liitteitä 
ja lainsäätäjä voi sen sijaan päättää antaa erillisiä säädöksiä, mutta toimielimet muistuttavat, että lainsäätämisjärjestyk
sessä hyväksyttävän säädöksen rakenteen olisi perustuttava sopimuksessa vahvistettuihin yhteisiin sitoumuksiin ja 
tavoitteisiin, joiden mukaan lainsäädännön olisi oltava yksinkertaista, selkeää ja johdonmukaista ja kansalaisten, viran
omaisten ja yritysten saatavilla ja ymmärrettävissä, se olisi voitava panna helposti täytäntöön, eikä valtuutuskysymys saa 
vaikuttaa sen antamiseen. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla rajoita lainsäätäjän valtuuksia.

5. Lainsäännön keskeiset osat on määriteltävä perussäädöksessä. Sen vuoksi komissiolle ei voida siirtää valtaa antaa 
sääntöjä, joiden antaminen edellyttää unionin lainsäätäjän omiin tehtäviin kuuluvien poliittisten valintojen tekemistä 
esimerkiksi siltä osin kuin se edellyttää kyseessä olevien toisistaan poikkeavien intressien punnintaa monenlaisten 
arviointien perusteella (3). Käyttäessään delegoitua valtaa tai täytäntöönpanovaltaa komission on kaikilta osin nouda
tettava valtuutussäädöksen keskeisiä osia (4).

6. Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä voidaan siirtää valta antaa delegoituja säädöksiä ainoastaan 
komissiolle.

7. Näitä perusteita ei pitäisi katsoa tyhjentäviksi.

II. PERUSTEET

A. SÄÄDÖKSET, JOITA SOVELLETAAN YLEISESTI TAI YKSITTÄISTAPAUKSISSA

1. Delegoidut säädökset ovat aina yleisesti sovellettavia. Yksittäistapauksissa sovellettavia toimenpiteitä ei voida 
hyväksyä delegoidulla säädöksellä.

2. Täytäntöönpanosäädökset voivat olla yksittäistapauksissa sovellettavia tai yleisesti sovellettavia.

3. Säädös on yleisesti sovellettava, jos sitä sovelletaan objektiivisesti määritellyissä tilanteissa ja jos sen oikeusvaiku
tukset kohdistuvat yleisesti ja abstraktisti määriteltyihin henkilöryhmiin (5).

B. LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYKSESSÄ HYVÄKSYTTÄVIEN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMINEN, MUKAAN LUKIEN NIIDEN 
LIITTEET

1. Jos lainsäätäjä siirtää komissiolle vallan muuttaa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyä säädöstä, komissio voi 
käyttää kyseistä valtaa ainoastaan antamalla delegoituja säädöksiä (6), myös silloin kun valta muuttaa säädöstä kos
kee liitteitä, sillä ne ovat erottamaton osa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä.

2. Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen muuttamista koskevan toimivallan siirtämisellä on tarkoitus 
antaa komissiolle valta muuttaa tai kumota lainsäätäjän kyseiseen säädökseen kirjaamia muita kuin keskeisiä 
osia (7). Muutoksiin voivat kuulua lisäykset, joita tehdään lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyi
hin muihin kuin keskeisiin osiin, tai muiden kuin keskeisten osien poistot tai korvaukset.

(3) Unionin tuomioistuimen tuomio 5.9.2012, parlamentti v. neuvosto, C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516, 64, 65 ja 76 kohta; unionin tuo
mioistuimen tuomio 26.7.2017, Tšekin tasavalta v. komissio, C-696/15 P, ECLI:EU:C:2017:595, 78 kohta; unionin tuomioistuimen 
tuomio 11.5.2017, Dyson v. komissio, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, 61 ja 62 kohta.

(4) Unionin tuomioistuimen tuomio 11.5.2017, Dyson v. komissio, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, 65 kohta.
(5) Unionin  yleisen  tuomioistuimen  tuomio  14.6.2012,  Stichting  Natuur  en  Milieu  ja  Pesticide  Action  Network  Europe  v.  komissio, 

T-338/08, ECLI:EU:T:2012:300, 30 kohta; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.3.2013, Bilbaína de Alquitranes ym. v. ECHA, 
T-93/10, ECLI:EU:T:2013:106, 32 ja 56 kohta.

(6) Unionin tuomioistuimen tuomio 15.10.2014, parlamentti v. komissio, C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, 45 kohta; unionin tuomiois
tuimen tuomio 16.7.2015, komissio v. parlamentti ja neuvosto, C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499, 31 kohta.

(7) Unionin tuomioistuimen tuomio 17.3.2016, parlamentti v. komissio, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183, 42 kohta.
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C. LISÄSÄÄNNÖT, JOILLA TÄYDENNETÄÄN PERUSSÄÄDÖSTÄ

Toimenpiteistä, joissa on kyse perussäädöksen sisältöön perustuvien tai sitä kehittävien lisäsääntöjen hyväksymisestä 
ja jotka sisältyvät sääntelykehykseen sellaisena kuin se määritellään perussäädöksessä, olisi säädettävä delegoidulla 
säädöksellä. Tämä koskee esimerkiksi toimenpiteitä, jotka vaikuttavat perussäädöksessä vahvistettujen sääntöjen 
aineelliseen sisältöön ja joiden perusteella komissio voi konkretisoida perussäädöstä, edellyttäen, että ne eivät kuiten
kaan koske perussäädöksen keskeisiä osia.

D. LISÄSÄÄNNÖT, JOILLA PERUSSÄÄDÖS PANNAAN TÄYTÄNTÖÖN

Sen sijaan lisäsäännöistä, joilla perussäädöksessä jo vahvistetut säännöt pannaan täytäntöön tai saatetaan tehokkaiksi 
tarkentamalla yksityiskohtaisemmin perussäädöksen sisältöä, mutta jotka eivät kuitenkaan vaikuta oikeudellisen 
kehyksen aineelliseen sisältöön, olisi säädettävä täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä koskee tilanteita, joissa lainsäätäjä 
on jo vahvistanut riittävän tarkan oikeudellisen kehyksen, johon sisältyvät keskeiset edellytykset ja perusteet.

E. SÄÄDÖKSET, JOILLA VAHVISTETAAN MENETTELY, TOIMINTATAPA TAI METODOLOGIA

1. Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on vahvistaa menettely (keino suorittaa tai toteuttaa jotakin, jotta voidaan 
saavuttaa perussäädöksessä määritelty tulos), voidaan säätää joko delegoidulla säädöksellä tai täytäntöönpanosää
döksellä (tai ne voivat jopa olla perussäädöksen keskeinen osa) riippuen niiden luonteesta, tavoitteista, sisällöstä ja 
asiayhteydestä.

Esimerkiksi toimenpiteistä, joilla vahvistetaan menettelyn osat ja jotka perustuvat perussäädöksen sisältöön tai 
kehittävät sitä ja sisältyvät sääntelykehykseen sellaisena kuin se määritellään perussäädöksessä, olisi säädettävä 
delegoidulla säädöksellä.

Sen sijaan toimenpiteistä, joilla varmistetaan perussäädöksessä säädetyn säännön yhdenmukainen täytäntöönpano 
vahvistamalla tietty menettely, olisi säädettävä täytäntöönpanosäädöksellä.

2. Vastaavasti valtuutus toimintatavan (yksittäisen tehtävän toteuttaminen säännöllisellä ja järjestelmällisellä tavalla) 
tai metodologian (toimintatavan määrittelysäännöt) määrittelemiseksi voidaan antaa sen luonteen, tavoitteiden, 
sisällön ja asiayhteyden mukaan joko delegoidulla säädöksellä tai täytäntöönpanosäädöksellä.

F. SÄÄDÖKSET, JOTKA KOSKEVAT TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA

Toimenpiteistä, jotka koskevat tiedonantovelvollisuutta, voidaan säätää joko delegoidulla säädöksellä tai täytäntöönpa
nosäädöksellä (tai ne voivat jopa olla perussäädöksen keskeinen osa) riippuen niiden luonteesta, tavoitteista, sisällöstä 
ja asiayhteydestä.

Esimerkiksi toimenpiteistä, joilla määritellään tiedonantovelvollisuuden sisältöön perustuvia lisäsääntöjä, olisi säädet
tävä delegoidulla säädöksellä. Tämä koskee yleensä muita kuin keskeisiä lisäosia, jotka vaikuttavat tiedonantovelvolli
suuden aineelliseen sisältöön.

Sen sijaan toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan tiedonantovelvollisuuden yhdenmukainen noudattaminen, 
kuten tietojen antamisen muoto ja tekniset keinot, olisi säädettävä täytäntöönpanosäädöksellä. Esimerkiksi silloin kun 
tiedonantovelvollisuuden aineellinen sisältö määritellään riittävän tarkasti perussäädöksessä, toimenpiteistä, joilla tar
kennetaan annettavat tiedot yksityiskohtaisemmin niiden vertailukelpoisuuden tai tiedonantovelvollisuuden tehok
kaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, olisi säädettävä täytäntöönpanosäädöksellä.

G. SÄÄDÖKSET, JOTKA KOSKEVAT LUPIA

Toimenpiteistä, jotka koskevat lupia, esimerkiksi tuotteita tai aineita koskevat luvat, voidaan säätää joko delegoidulla 
säädöksellä tai täytäntöönpanosäädöksellä (tai ne voivat jopa olla perussäädöksen keskeinen osa) riippuen niiden 
luonteesta, tavoitteista, sisällöstä ja asiayhteydestä.

Yksittäistapauksissa sovellettavat luvat voidaan hyväksyä ainoastaan täytäntöönpanosäädöksillä. Yleisesti sovellettavat 
luvat, joiden osalta komission päätös perustuu perussäädöksessä riittävän tarkasti määriteltyihin perusteisiin, olisi 
hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksellä.

Yleisesti sovellettavat luvat, joilla täydennetään perussäädöstä eli jotka eivät rajoitu perussäädöksessä vahvistettujen 
perusteiden soveltamiseen, mutta perustuvat kuitenkin perussäädöksen sisältöön (siirretyn säädösvallan rajoissa), olisi 
hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä.

III. NÄIDEN PERUSTEIDEN SOVELTAMISEN SEURANTA JA NIIDEN UUDELLEENTARKASTELU

1. Toimielimet seuraavat yhdessä ja säännöllisesti näiden perusteiden soveltamista.
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2. Toimielimet tarkastelevat uudelleen perusteita omien sisäisten järjestelyjensä mukaisesti ja tarvittaessa sellaisten elin
tensä kautta, joilla on erityinen toimivalta tällä alalla, mikäli tämä on tarpeen ja asianmukaista ottaen huomioon 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitys.
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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1049/2001,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2001,

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

(EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43)

Oikaistu:

C1 Oikaisu, EUVL L 333, 12.12.2013, s. 83 (1049/2001)
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)
N:o 1049/2001,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2001,

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen
saamisesta yleisön tutustuttavaksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityi
sesti sen 255 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä me
nettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan toisessa koh
dassa vahvistetaan avoimuuden periaate ilmaisemalla, että sopi
mus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä sellaisen yhä läheisem
män Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset
tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä
kansalaisia.

(2) Avoimuus parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua pää
töksentekomenettelyihin ja sen avulla varmistetaan, että hallin
nolla on demokraattisessa järjestelmässä suhteessa kansalaisiin
suurempi legitimiteetti, ja että se on tehokkaampaa ja vastuulli
sempaa. Avoimuus vahvistaa osaltaan kansanvallan ja perusoike
uksien kunnioittamisen periaatteita, joista määrätään EU-sopi
muksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(3) Birminghamissa, Edinburghissa ja Kööpenhaminassa kokoontu
neiden Eurooppa-neuvostojen päätelmissä korostetaan tarvetta li
sätä unionin toimielinten työskentelyn avoimuutta. Tässä asetuk
sessa kootaan yhteen toimielinten jo aiemmin tekemät aloitteet,
joiden tarkoituksena on ollut parantaa päätöksentekomenettelyjen
avoimuutta.

(4) Tämän asetuksen tarkoituksena on antaa yleisön oikeudelle tutus
tua asiakirjoihin mahdollisimman täysimääräinen vaikutus ja mää
ritellä sitä koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset EY:n perus
tamissopimuksen 255 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5) Koska EHTY:n perustamissopimuksessa eikä Euratomin perusta
missopimuksessa ole määräyksiä oikeudesta tutustua asiakirjoihin,
Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen
n:o 41 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
olisi pidettävä tätä asetusta lähtökohtanaan myös näiden kahden
ensiksi mainitun sopimuksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa kos
kevien asiakirjojen osalta.

(6) Laajempi mahdollisuus tutustua asiakirjoihin olisi myönnettävä
tapauksissa, joissa toimielimet toimivat lainsäätäjinä, myös silloin
kun ne toimivat siirretyn toimivallan nojalla, kuitenkin siten, että
samalla säilytetään toimielinten päätöksenteon tehokkuus. Tällais
ten asiakirjojen olisi oltava mahdollisimman laajasti suoraan ylei
sön tutustuttavissa.

B
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(1) EYVL C 177 E, 27.6.2000, s. 70.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu

virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 28. toukokuuta 2001.
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(7) EU-sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tutustumisoikeus koskee myös asiakirjoja, jotka kos
kevat yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä poliisiyhteis
työtä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Kunkin toimieli
men olisi kunnioitettava turvallisuussääntöjään.

(8) Sen varmistamiseksi, että tätä asetusta sovellettaisiin täysimääräi
sesti kaikkiin unionin toimiin, kaikkien toimielinten perustamien
virastojen olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä periaattei
ta.

(9) Joihinkin asiakirjoihin olisi niiden erittäin arkaluonteisen sisällön
vuoksi sovellettava erityismenettelyä. Järjestelyt, joilla Euroopan
parlamentille annetaan tietoja tällaisten asiakirjojen sisällöstä,
olisi tehtävä toimielinten välisenä sopimuksena.

(10) Toimielinten työskentelyn avoimuuden lisäämiseksi Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission olisi annettava mahdollisuus
tutustua sekä toimielinten laatimiin että niiden vastaanottamiin
asiakirjoihin. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että Amsterda
min sopimuksen päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa n:o 35
todetaan, että jäsenvaltio voi vaatia komissiota tai neuvostoa ole
maan toimittamatta kolmansille osapuolille kyseisestä jäsenvalti
osta peräisin olevaa asiakirjaa, jollei tämä jäsenvaltio ole antanut
etukäteen suostumustaan asiakirjan toimittamiseen.

(11) Toimielinten kaikkien asiakirjojen olisi pääsääntöisesti oltava
yleisön tutustuttavissa. Tiettyjä yleisiä ja yksityisiä etuja on kui
tenkin suojattava poikkeussäännöksin. Toimielimillä olisi oltava
mahdollisuus suojata sisäisiä keskustelujaan ja neuvottelujaan sil
loin, kun se on välttämätöntä, jotta voidaan turvata toimielinten
kyky hoitaa tehtäviään. Poikkeuksia arvioidessaan toimielinten
olisi kaikilla unionin toiminnan aloilla otettava huomioon henki
lötietojen suojaa koskevat yhteisön lainsäädännön periaatteet.

(12) Kaikkien sääntöjen, jotka koskevat toimielinten asiakirjojen saa
mista tutustuttaviksi, olisi oltava tämän asetuksen mukaisia.

(13) Tutustumisoikeuden täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi
olisi noudatettava kaksivaiheista hallintomenettelyä, johon sisäl
tyisi lisäksi mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn tai kannella oi
keusasiamiehelle.

(14) Kunkin toimielimen olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet tie
dottaakseen yleisölle uusista voimassa olevista säännöksistä ja
kouluttaakseen henkilökuntansa avustamaan kansalaisia, kun
nämä käyttävät tämän asetuksen mukaisia oikeuksiaan. Kunkin
toimielimen olisi taattava pääsy asiakirjarekisteriin, jotta kansalai
set voisivat helpommin käyttää oikeuksiaan.

(15) Vaikka tämän asetuksen tarkoituksena ei ole muuttaa asiakirjojen
julkisuuteen sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä eikä sillä ole
tällaista vaikutusta, on kuitenkin selvää, että jäsenvaltioiden olisi
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita säätelevän
lojaalin yhteistyön periaatteen mukaisesti huolehdittava, etteivät
ne aiheuta haittaa tämän asetuksen moitteettomalle soveltamiselle
ja että niiden olisi kunnioitettava toimielinten turvallisuussääntöjä.

B
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(16) Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten
tai tutkinnasta vastaavien elinten olemassa olevia oikeuksia tutus
tua asiakirjoihin.

(17) EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 3 kohdan mukaan kukin
toimielin vahvistaa omassa työjärjestyksessään erityismääräykset
siitä, miten toimielimen asiakirjoihin voi tutustua. Yleisön oike
udesta tutustua neuvoston asiakirjoihin 20 päivänä joulukuuta
1993 tehtyä neuvoston päätöstä 93/731/EY (1), yleisön oikeudesta
saada tietoja komission asiakirjoista 8 päivänä helmikuuta 1994
tehtyä komission päätöstä 94/90/EHTY, EY, Euratom (2), yleisön
oikeudesta saada tietoa Euroopan parlamentin asiakirjoista 10
päivänä heinäkuuta 1997 tehtyä Euroopan parlamentin päätöstä
97/632/EY, EHTY, Euratom (3) sekä Schengenin asiakirjojen
luottamuksellisuutta koskevia määräyksiä olisi näin ollen tarvitta
essa muutettava tai ne olisi kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on

a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet,
edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat EY:n perustamissopimuk
sen 255 artiklassa tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan parlamen
tin, neuvoston ja komission, jäljempänä �toimielimet�, asiakirjoihin,
siten, että taataan mahdollisimman laaja oikeus tutustua asiakirjoihin,

b) luoda säännöt, jotka takaavat tämän oikeuden mahdollisimman hel
pon käytön, ja

c) edistää asiakirjoihin tutustumismahdollisuutta koskevia hyviä hallin
tokäytäntöjä.

2 artikla

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ja soveltamisala

1. Jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella hen
kilöllä, joka asuu jossain jäsenvaltiossa, sekä jokaisella oikeushenkilöllä,
jolla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus
tutustua toimielinten asiakirjoihin tässä asetuksessa määriteltyjen peri
aatteiden, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti.

2. Toimielimet voivat samojen periaatteiden, edellytysten ja rajoitus
ten mukaisesti antaa luonnollisen henkilön, joka ei asu missään jäsen
valtiossa, tai oikeushenkilön, jolla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa
missään jäsenvaltiossa, tutustua asiakirjoihin.

3. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin toimielimen hallussa oleviin
asiakirjoihin, toisin sanoen toimielimen laatimiin tai sen vastaanottamiin
ja sen hallussa oleviin asiakirjoihin kaikilla Euroopan unionin toiminnan
aloilla.

B
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(2) EYVL L 46, 18.2.1994, s. 58, päätös sellaisena kuin se on muutettuna pää
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4. Yleisön on saatava tutustua asiakirjoihin joko kirjallisen hakemuk
sen perusteella tai suoraan sähköisessä muodossa tai rekisteristä, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 9 artiklan soveltamista. Erityisesti lainsää
däntömenettelyn yhteydessä laadittuihin tai vastaanotettuihin asiakirjoi
hin on voitava tutustua suoraan 12 artiklan mukaisesti.

5. Arkaluonteisiksi 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti luokiteltuihin asia
kirjoihin sovelletaan kyseisen artiklan mukaista erityismenettelyä.

6. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen oikeuden välineisiin tai toi
mielinten niiden täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin perustuvaa
yleisön oikeutta tutustua toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) �asiakirjalla� mitä tahansa tallennetta (paperille tulostettua tai sähköi
sessä muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni- tai kuvatallennetta tai
audiovisuaalista tallennetta), joka koskee toimielimen vastuualuee
seen kuuluvia politiikkoja, toimintaa ja päätöksiä;

b) �kolmannella� kyseisen toimielimen ulkopuolista luonnollista henki
löä tai oikeushenkilöä tai yksikköä, mukaan lukien jäsenvaltiot, yh
teisön tai sen ulkopuoliset toimielimet ja elimet ja kolmannet maat.

4 artikla

Poikkeukset

1. Toimielimet eivät anna tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

a) sellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee:

� yleistä turvallisuutta;

� puolustusta ja sotilasasioita;

� kansainvälisiä suhteita;

� yhteisön tai jäsenvaltion finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa;

b) yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa, erityisesti yh
teisön lainsäädännön mukaista henkilötietojen suojaa.

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka
sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

� tietyn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisten etujen,
mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, suojaa;

� tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaa;

� tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa;

jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista.

3. Asiakirjaa, jonka toimielin on laatinut sisäiseen käyttöön tai jonka
se on vastaanottanut ja joka liittyy asiaan, josta toimielin ei ole tehnyt
päätöstä, ei anneta tutustuttavaksi, jos asiakirjan sisältämien tietojen
ilmaiseminen vahingoittaisi vakavasti toimielimen päätöksentekomenet
telyä, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista.
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Tutustuttavaksi ei anneta asiakirjaa, joka sisältää sisäiseen käyttöön tar
koitettuja mielipiteitä osana asianomaisen toimielimen neuvotteluja ja
alustavia keskusteluja päätöksen tekemisen jälkeenkään, jos asiakirjan
sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi vakavasti toimielimen
päätöksentekomenettelyä, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmai
semista.

4. Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, toimielin kuulee tätä arvioi
dakseen, onko 1 tai 2 kohdassa säädettyä poikkeusta sovellettava, paitsi
jos on selvää, että asiakirja on luovutettava tai sitä ei tule luovuttaa.

5. Jäsenvaltio voi pyytää toimielintä olemaan luovuttamatta kysei
sestä jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa ilman jäsenvaltion etukä
teen antamaa suostumusta.

6. Jos vain osaan pyydetystä asiakirjasta voidaan soveltaa poikkeusta,
muut asiakirjan osat luovutetaan.

7. Edellä 1�3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan ainoas
taan niin kauan kuin suojelu on asiakirjan sisällön kannalta perusteltua.
Poikkeuksia voidaan soveltaa enintään 30 vuoden ajan. Kun kyseessä
ovat yksityisyyden suojaa tai kaupallisia etuja koskevien poikkeusten
piiriin kuuluvat asiakirjat ja arkaluonteiset asiakirjat, poikkeuksia voi
daan tarvittaessa soveltaa tämän jälkeenkin.

5 artikla

Jäsenvaltioiden hallussa olevat asiakirjat

Kun jäsenvaltio vastaanottaa pyynnön, joka koskee sen hallussa olevaa
toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, jäsenvaltio kuulee asianomaista
toimielintä, jollei ole selvää, että asiakirja on luovutettava tai että sitä ei
tule luovuttaa, voidakseen tehdä päätöksen, joka ei vaaranna tämän
asetuksen tavoitteiden saavuttamista.

Jäsenvaltio voi tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen asiakirjan
laatineelle toimielimelle.

6 artikla

Hakemukset

1. Hakemus saada tutustua asiakirjoihin on esitettävä kirjallisesti,
sähköinen muoto mukaan luettuna, jollain EY:n perustamissopimuksen
314 artiklassa tarkoitetuista kielistä ja riittävän täsmällisesti, jotta asia
kirja on toimielimen tunnistettavissa. Hakijan ei tarvitse perustella ha
kemusta.

2. Jos hakemus ei ole riittävän täsmällinen, toimielin pyytää hakijaa
täsmentämään hakemustaan ja avustaa hakijaa tässä esimerkiksi anta
malla tietoja julkisten asiakirjarekisterien käytöstä.

3. Jos hakemus koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta
määrää asiakirjoja, kyseinen toimielin voi neuvotella hakijan kanssa
epävirallisesti kohtuullisen ratkaisun löytämiseksi.

4. Toimielimet antavat kansalaisille tietoa ja neuvoja siitä, miten ja
minne voidaan tehdä hakemus saada tutustua asiakirjoihin.
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7 artikla

Alkuperäisten hakemusten käsittely

1. Asiakirjoihin tutustumista koskevat hakemukset käsitellään välittö
mästi. Hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus. Viidentoista työpäivän
kuluessa hakemuksen kirjaamisesta toimielin joko päättää antaa pyy
detyn asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan tutustuttavaksi 10 ar
tiklan mukaisesti tässä määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä syystä
hakemus on hylätty kokonaan tai osittain, sekä hakijan oikeudesta tämän
artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdä uudistettu hakemus.

C1
2. Jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain, hakija voi viidentoista
työpäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut toimielimen vasta
uksen, tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää toimielintä tarkistamaan
kantaansa.

B
3. Poikkeuksellisesti, esimerkiksi silloin, kun hakemus koskee erittäin
pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, 1 kohdassa sää
dettyä määräaikaa voidaan jatkaa viidellätoista työpäivällä edellyttäen,
että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys perustellaan
yksityiskohtaisesti.

4. Jos toimielin ei anna vastausta asetetussa määräajassa, hakija voi
tehdä uudistetun hakemuksen.

8 artikla

Uudistettujen hakemusten käsittely

1. Uudistetut hakemukset käsitellään välittömästi. C1 Viidentoista
työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta toimielin joko päättää an
taa pyydetyn asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan tutustuttavaksi
10 artiklan mukaisesti  tässä määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti,
mistä syystä hakemus on hylätty kokonaan tai osittain. Jos toimielin
kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan tai osittain tutustuttavaksi, se
ilmoittaa hakijalle tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, toi
sin sanoen mahdollisuudesta nostaa asiasta kanne toimielintä vastaan
tuomioistuimessa ja/tai kannella oikeusasiamiehelle EY:n perustamisso
pimuksen 230 ja 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

2. Poikkeuksellisesti esimerkiksi silloin, kun hakemus koskee erittäin
pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, 1 kohdassa sää
dettyä määräaikaa voidaan jatkaa viidellätoista työpäivällä edellyttäen,
että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta ja että lykkäys perustellaan
yksityiskohtaisesti.

3. Jos toimielin ei anna vastausta asetetussa määräajassa, hakemus
katsotaan hylätyksi, ja hakija voi nostaa kanteen toimielintä vastaan
tuomioistuimessa ja/tai kannella oikeusasiamiehelle EY:n perustamisso
pimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

9 artikla

Arkaluonteisten asiakirjojen käsittely

1. Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka ovat peräisin toimielimistä tai
niiden virastoista, jäsenvaltioista tai kolmansista maista tai kansainväli
sistä järjestöistä ja joiden turvaluokitus on �TRÈS SECRET/TOP SEC
RET�, �SECRET� tai �CONFIDENTIEL� kyseisen toimielimen niiden
sääntöjen mukaisesti, joilla suojellaan Euroopan unionin tai sen yhden
tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdassa tarkoitetuilla aloilla, erityisesti yleisen turvallisuuden, puolus
tuksen ja sotilasasioiden osalta.
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2. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevia 7 ja 8 artiklassa säädettyjen
menettelyjen mukaisia hakemuksia käsittelevät vain ne henkilöt, joilla
on oikeus perehtyä näihin asiakirjoihin. Nämä henkilöt myös arvioivat,
mitkä viittaukset arkaluonteisiin asiakirjoihin voidaan tehdä julkisessa
asiakirjarekisterissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 2 koh
dan soveltamista.

3. Arkaluonteinen asiakirja kirjataan rekisteriin tai luovutetaan vain
sen suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin.

4. Toimielimen, joka päättää olla antamatta arkaluonteista asiakirjaa
tutustuttavaksi, on perusteltava päätöksensä siten, että 4 artiklassa suo
jattuja etuja ei vahingoiteta.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmis
tamiseksi, että arkaluonteisia asiakirjoja koskevia hakemuksia käsiteltä
essä tämän ja 4 artiklan periaatteita kunnioitetaan.

6. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevat toimielinten säännöt julkais
taan.

7. Komissio ja neuvosto antavat Euroopan parlamentille tietoja arka
luonteisista asiakirjoista toimielinten sopimien järjestelyjen mukaisesti.

10 artikla

Asiakirjaan tutustuminen hakemuksen perusteella

1. Hakija saa tutustua asiakirjoihin toivomuksensa mukaan joko siten,
että hän tutustuu asiakirjoihin toimielimen tiloissa tai siten, että hänelle
toimitetaan niistä jäljennös, mukaan lukien sähköisessä muodossa oleva
jäljennös, jos sellainen on saatavissa. Hakijalta voidaan periä korvaus
jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. Korvaus ei saa ylittää todel
lisia kopiointi- ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin tutustuminen toimielimen
tiloissa, alle kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun kopiointi ja tutustu
minen suoraan sähköisessä muodossa tai rekisteristä on maksutonta.

2. Jos kyseinen toimielin on jo luovuttanut asiakirjan ja se on hel
posti hakijan saatavilla, toimielin voi täyttää asiakirjan antamiseen tu
tustuttavaksi liittyvät velvollisuutensa tiedottamalla hakijalle, miten hän
voi saada asiakirjan.

3. Asiakirjat toimitetaan sellaisena toisintona ja sellaisessa muodossa,
jossa ne ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu muoto, kuten pistekir
joitus, tavallista suurempi tekstikoko tai nauha), ottaen hakijan toivo
mukset huomioon täysimääräisesti.

11 artikla

Asiakirjarekisterit

1. Toteuttaakseen käytännössä tämän asetuksen mukaiset kansalaisten
oikeudet, kukin toimielin takaa yleisölle pääsyn asiakirjarekisteriin. Re
kisterin olisi oltava käytettävissä sähköisesti. Viittaukset asiakirjoihin
kirjataan rekisteriin viipymättä.

2. Asiakirjarekisterissä on oltava kustakin asiakirjasta viitenumero
(mukaan lukien mahdollisen toimielimen yhteinen viitenumero), asiakir
jan aihe ja/tai lyhyt kuvaus sen sisällöstä sekä asiakirjan vastaanotto- tai
laatimis- ja rekisteröintipäivä. Viittaukset on tehtävä tavalla, joka ei
vahingoita 4 artiklassa tarkoitettujen etujen suojaa.
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3. Toimielinten on toteutettava välittömästi tarvittavat toimet asiakir
jarekisterin perustamiseksi, ja sen on oltava käytettävissä 3 päivänä
kesäkuuta 2002.

12 artikla

Asiakirjaan tutustuminen suoraan sähköisessä muodossa tai
rekisteristä

1. Toimielimet asettavat asiakirjat suoraan yleisön saataville niin laa
jalti, kuin se on mahdollista, joko sähköisessä muodossa tai rekisteristä
kyseisen toimielimen sääntöjen mukaisesti.

2. Erityisesti lainsäädäntöasiakirjojen, toisin sanoen asiakirjojen,
jotka on laadittu tai vastaanotettu sellaisten säädösten antamiseen liitty
vien menettelyjen yhteydessä, jotka joko sitovat jäsenvaltioita tai ovat
niissä sitovia, olisi oltava suoraan saatavilla, jollei 4 ja 9 artiklassa toisin
säädetä.

3. Muut asiakirjat ja erityisesti politiikan tai strategian kehittämiseen
liittyvät asiakirjat tulisi mahdollisuuksien mukaan asettaa suoraan saa
taville.

4. Jos asiakirjaan ei voi tutustua suoraan rekisteristä, rekisteristä tulee
ilmetä siinä määrin kuin mahdollista, missä asiakirja sijaitsee.

13 artikla

Julkaiseminen virallisessa lehdessä

1. EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja Eu
ratomin perustamissopimuksen 163 artiklan ensimmäisessä kohdassa
tarkoitettujen säädösten lisäksi seuraavat asiakirjat julkaistaan viralli
sessa lehdessä, jollei tämän asetuksen 4 ja 9 artiklasta muuta johdu:

a) komission ehdotukset;

b) EY:n perustamissopimuksen 251 ja 252 artiklassa tarkoitettuja me
nettelyjä noudattaen vahvistetut neuvoston yhteiset kannat ja niiden
perustelut sekä Euroopan parlamentin kannat näissä menettelyissä;

c) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt puitepäätök
set ja päätökset;

d) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvoston tekemät
yleissopimukset;

e) jäsenvaltioiden EY:n perustamissopimuksen 293 artiklan perusteella
allekirjoittamat yleissopimukset;

f) yhteisön tekemät tai EU-sopimuksen 24 artiklan mukaisesti tehdyt
kansainväliset sopimukset.

2. Seuraavat asiakirjat julkaistaan virallisessa lehdessä niin laajalti
kuin mahdollista:

a) jäsenvaltion neuvostolle EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan 1
kohdan tai EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämät
aloitteet;
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b) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteiset kannat;

c) muut kuin EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut direktiivit, muut kuin EY:n perustamissopimuksen 254 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset, sekä suositukset ja lausunnot.

3. Kukin toimielin voi määritellä työjärjestyksessään ne muut asia
kirjat, jotka julkaistaan virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tiedotus

1. Kukin toimielin toteuttaa vaadittavat toimenpiteet, joilla yleisölle
tiedotetaan sen tämän asetuksen mukaisista oikeuksista.

2. Jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä toimielinten kanssa kansalaisille
suunnattavassa tiedotuksessa.

15 artikla

Toimielinten hallintokäytännöt

1. Toimielimet kehittävät hyviä hallintokäytäntöjä helpottaakseen
tässä asetuksessa taatun tutustumisoikeuden käyttöä.

2. Toimielimet perustavat toimielinten välisen komitean, jonka tehtä
vänä on tutkia parhaita käytäntöjä, tarkastella mahdollisia ristiriitoja ja
keskustella asiakirjoihin tutustumista koskevasta tulevasta kehityksestä.

16 artikla

Asiakirjojen jäljentäminen

Tällä asetuksella ei rajoiteta olemassa olevien tekijänoikeutta koskevien
sääntöjen soveltamista, jotka saattavat rajoittaa kolmannen oikeutta jäl
jentää tai hyödyntää luovutettuja asiakirjoja.

17 artikla

Kertomukset

1. Kukin toimielin julkaisee vuosittain edeltävältä vuodelta kerto
muksen, joka sisältää niiden tapausten määrän, joissa toimielin on kiel
täytynyt antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi, näiden kieltäytymisten pe
rustelut sekä asiakirjarekisteriin kirjaamattomien arkaluonteisten asiakir
jojen määrän.

2. Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2004 ker
tomuksen tämän asetuksen periaatteiden toteuttamisesta ja antaa suosi
tuksia, joihin sisältyy tarvittaessa ehdotuksia asetuksen tarkistamiseksi ja
toimielinten toteutettavia toimenpiteitä koskeva toimintasuunnitelma.

18 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Kukin toimielin mukauttaa työjärjestyksensä tämän asetuksen
säännösten mukaiseksi. Mukautusten on tultava voimaan 3 päivänä jou
lukuuta 2001.
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2. Komissio tutkii kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voi
maantulosta, onko Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergia
yhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmi
kuuta 1983 annettu neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83 (1)
tämän asetuksen mukainen, varmistaakseen, että asiakirjojen tallentami
nen ja arkistointi toteutetaan mahdollisimman laajalti.

3. Komissio tutkii kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voi
maantulosta, ovatko olemassa olevat asiakirjojen saamista tutustuttaviksi
koskevat säännöt tämän asetuksen mukaisia.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä joulukuuta 2001 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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20 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2002 TEHTY TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON VÄLILLÄ NEUVOSTON

ARKALUONTEISTEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKAN ALAN TIETOJEN
SAAMISESTA EUROOPAN PARLAMENTIN TUTUSTUTTAVAKSI1

EUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO, jotka

katsovat seuraavaa:

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että neuvoston
puheenjohtajavaltio kuulee Euroopan parlamenttia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja huolehtii siitä, että Euroopan parlamentin
näkemykset otetaan aiheellisella tavalla huomioon. Samassa artiklassa määrätään myös, että
neuvoston puheenjohtajavaltio ja komissio antavat Euroopan parlamentille säännöllisesti
tietoja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksestä. Olisi otettava käyttöön järjestely,
jolla varmistetaan näiden periaatteiden toteuttaminen tällä alalla.

2. Tiettyjen korkeaan turvaluokkaan kuuluvien turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan
tietojen erityisluonteen ja erityisen arkaluontoisen sisällön vuoksi olisi otettava käyttöön
järjestelyt tällaisia tietoja sisältävien asiakirjojen käsittelemiseksi.

3. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1049/20012 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti neuvosto antaa Euroopan
parlamentille tietoja kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa määritellyistä arkaluonteisista
asiakirjoista toimielinten keskenään sopimien järjestelyjen mukaisesti.

4. Useimmissa jäsenvaltioissa on turvaluokiteltujen tietojen lähettämistä ja käsittelemistä
niiden oman hallituksen ja parlamentin välillä koskevia erityisjärjestelyjä. Tässä toimielinten
välisessä sopimuksessa on tarkoitus järjestää Euroopan parlamentille kohtelu, jonka
lähtökohtana on pidetty jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä,

OVAT TEHNEET TÄMÄN SOPIMUKSEN:

1. Soveltamisala

1.1 Tämä toimielinten välinen sopimus koskee Euroopan parlamentin oikeutta saada
neuvoston hallussa olevia arkaluonteisia eli turvaluokkiin "TRÈS SECRET" / "TOP SECRET",
"SECRET" tai "CONFIDENTIEL" kuuluvia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietoja
riippumatta siitä, mikä niiden alkuperä on, missä muodossa ne on esitetty tai miten täydellisiä
ne ovat, sekä käsitellä näihin turvaluokkiin kuuluvia tietoja.

1.2 Kolmannesta valtiosta tai kansainvälisestä järjestöstä peräisin olevat tiedot toimitetaan
kyseisen valtion tai järjestön suostumuksella.

Jos jäsenvaltiosta peräisin olevia tietoja toimitetaan neuvostolle ilman, että niiden jakamiselle
muille toimielimille on asetettu muuta nimenomaista rajoitusta kuin tietojen turvaluokitus,

1EYVL C 298, 30.11.2002, s. 1.
2EYVL L 143, 31.5.2001, s. 43.
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sovelletaan tämän toimielinten välisen sopimuksen 2 ja 3 kohdan sääntöjä. Muussa tapauksessa
tällaiset tiedot toimitetaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella.

Jos neuvosto kieltäytyy toimittamasta joltain kolmannelta valtiolta, kansainväliseltä järjestöltä
tai jäsenvaltiolta saamiaan tietoja, se perustelee päätöksensä.

1.3 Tämän toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan asiaan sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti ja rajoittamatta Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY soveltamista3

sekä rajoittamatta olemassa olevien järjestelyjen, erityisesti talousarviota koskevasta
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen4 soveltamista.

2. Yleiset säännöt

2.1 Molemmat toimielimet toimivat vilpittömään yhteistyöhön kuuluvia vastavuoroisia
velvoitteitaan noudattaen ja molemminpuolisen luottamuksen hengessä sekä asiaa koskevien
perussopimusten määräysten mukaisesti. Tämän toimielinten välisen sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvien tietojen toimittamisessa ja käsittelyssä on otettava aiheellisella
tavalla huomioon ne edut, joita turvaluokituksella on tarkoitus suojata, ja erityisesti yleinen etu
siltä osin kuin kyse on Euroopan unionin taikka sen yhden tai useamman jäsenvaltion
turvallisuudesta ja puolustuksesta tai sotilaallisesta ja ei-sotilaallisesta kriisinhallinnasta.

2.2 Jäljempänä 3 kohdassa esitettyjen järjestelyjen mukaisesti neuvoston
puheenjohtajavaltio tai korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ilmoittaa jommankumman 3.1
kohdassa tarkoitetun henkilön pyynnöstä näille mahdollisimman pian sellaisten arkaluonteisten
tietojen sisällön, joita Euroopan parlamentti tarvitsee voidakseen käyttää sille Euroopan
unionista tehdyssä sopimuksessa tämän toimielinten välisen sopimuksen alalla annettua
toimivaltaa. Tällöin otetaan huomioon Euroopan unionin taikka sen yhden tai useamman
jäsenvaltion turvallisuuteen ja puolustukseen tai sotilaalliseen ja ei-sotilaalliseen
kriisinhallintaan liittyvä yleinen etu.

3. Arkaluonteisten tietojen saamista ja käsittelyä koskevat järjestelyt

3.1 Tämän toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentin puhemies
taikka Euroopan parlamentin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja voi pyytää neuvoston puheenjohtajavaltiota tai
korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä toimittamaan tälle valiokunnalle Euroopan
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitystä koskevia tietoja, mukaan lukien arkaluonteiset
tiedot, joihin sovelletaan 3.3 kohtaa.

3.2 Tiedot on toimitettava mahdollisimman nopeasti, jos kyseessä on kriisitilanne tai jos
Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen
turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja sitä pyytää.

3.3 Tällaisessa tapauksessa neuvoston puheenjohtajavaltio tai korkeana edustajana toimiva
pääsihteeri ilmoittaa Euroopan parlamentin puhemiehelle ja ulkoasioiden, ihmisoikeuksien

3EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.
4EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
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sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtajan johtamalle ja
neljästä puheenjohtajakokouksen nimeämästä jäsenestä muodostuvalle erityisvaliokunnalle
sellaisten arkaluonteisten tietojen sisällön, joita Euroopan parlamentti tarvitsee voidakseen
käyttää sille Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa tämän toimielinten välisen
sopimuksen alalla annettua toimivaltaa. Euroopan parlamentin puhemies ja erityisvaliokunta
voivat pyytää saada tutustua kyseisiin asiakirjoihin neuvoston tiloissa.

Jos se asiakirjoihin sisältyvien tietojen luonne ja sisältö huomioon ottaen on aiheellista ja
mahdollista, asiakirjat luovutetaan Euroopan parlamentin puhemiehelle, joka päättää, onko
kyse:

a) ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtajalle tarkoitetuista tiedoista;

b) yksinomaan ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan jäsenille varatusta oikeudesta saada tietoja;

c) keskustelusta ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan kokouksessa suljetuin ovin noudattaen
järjestelyjä, jotka saattavat vaihdella luottamuksellisuusasteen mukaan;

d) sellaisten asiakirjojen luovuttamisesta, joista on vaadittavan salassapitoasteen
vuoksi poistettu tietoja.

Näitä vaihtoehtoja ei sovelleta, jos arkaluonteinen tieto on luokiteltu turvaluokkaan "TRÈS
SECRET" / "TOP SECRET".

Turvaluokkiin "SECRET" tai "CONFIDENTIEL" luokiteltuja asiakirjoja koskevan tiedon
osalta Euroopan parlamentin puhemies sopii edellä mainittuja vaihtoehtoja koskevasta
valinnasta ennalta neuvoston kanssa.

Kyseisiä tietoja tai asiakirjoja ei julkaista eikä toimiteta eteenpäin kenellekään muulle.

4. Loppumääräykset

4.1 Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat kumpikin tämän toimielinten välisen
sopimuksen soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien asianomaisia henkilöitä
koskevien luotettavuusselvitysten edellyttämät toimenpiteet.

4.2 Molemmat toimielimet ovat valmiita keskustelemaan vastaavista, neuvoston muiden
toiminta-alojen turvaluokiteltuja tietoja koskevista toimielinten välisistä sopimuksista. Tämän
toimielinten välisen sopimuksen määräykset eivät kuitenkaan muodosta ennakkotapausta
unionin tai yhteisön muille toiminta-aloille eivätkä vaikuta toimielinten välisten muiden
sopimusten sisältöön.

4.3 Tätä toimielinten välistä sopimusta tarkistetaan kahden vuoden kuluttua
jommankumman toimielimen pyynnöstä sopimuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten
perusteella.

Liite

Tätä toimielinten välistä sopimusta sovelletaan asiaankuuluvien, voimassa olevien sääntöjen
mukaisesti ja erityisesti noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 1.2 kohdassa tarkoitettujen
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turvaluokiteltujen tietojen toimittaminen edellyttää tietojen alkuperäisen toimittajan
suostumusta.

Arkaluonteisiin asiakirjoihin Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan jäsenet tutustuvat
neuvoston tiloissa sijaitsevassa suojatussa huoneessa.

Tämä toimielinten välinen sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on
vahvistanut sisäiset turvatoimenpiteensä, jotka ovat 2.1 kohdassa määriteltyjen periaatteiden
mukaiset ja vastaavat muiden toimielinten toimenpiteitä asianomaisten arkaluonteisten tietojen
vastaavan tasoisen suojaamisen varmistamiseksi.
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS, TEHTY 23 PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2002,
NEUVOSTON ARKALUONTEISTEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKAN

ALAN TIETOJEN SAAMISTA EUROOPAN PARLAMENTIN TUTUSTUTTAVAKSI
KOSKEVAN TOIMIELINTEN VÄLISEN SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA1

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1049/20012 9 artiklan ja erityisesti sen 6 ja 7 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen liitteessä VII olevan A osan 1 kohdan,3

ottaa huomioon puhemiehistön 28 päivänä marraskuuta 2001 Euroopan parlamentin
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi tekemän päätöksen4 20 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten sopimuksen
neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta
Euroopan parlamentin tutustuttavaksi,

ottaa huomioon puhemiehistön ehdotuksen,

ottaa huomioon turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tiettyjen erittäin luottamuksellisten
tietojen erityisluonteen ja niiden erityisen arkaluonteisen sisällön,

ottaa huomioon, että neuvosto on velvollinen ilmoittamaan Euroopan parlamentille
arkaluonteisten tietojen sisällön toimielinten sopimien määräysten mukaisesti,

ottaa huomioon, että toimielinten välisessä sopimuksessa perustettuun erityisvaliokuntaan
kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten on läpäistävä luotettavuusselvitys voidakseen
tutustua arkaluonteisiin tietoihin tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti,

ottaa huomioon, että on tarpeen luoda erityismekanismit neuvostolta, jäsenvaltioilta,
kolmansilta mailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä peräisin olevien arkaluonteisten tietojen
vastaanottoa, käsittelyä ja valvontaa varten,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tämän päätöksen tarkoituksena on hyväksyä tarvittavat lisätoimet neuvoston arkaluonteisten
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamista Euroopan parlamentin tutustuttavaksi
koskevan toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

1EYVL C 298, 30.11.2002, s. 4.
2EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
3 Työjärjestyksen kyseinen liite kumottu.
4EYVL C 374, 29.12.2001, s. 1.
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2 artikla

Neuvosto käsittelee Euroopan parlamentin pyynnön saada tutustua neuvoston arkaluonteisiin
tietoihin sääntöjään noudattaen. Kun pyydetyn asiakirjan laatijoita ovat toiset toimielimet,
jäsenvaltiot, kolmannet maat tai kansainväliset järjestöt, asiakirjat annetaan tutustuttavaksi
näiden suostumuksella.

3 artikla

Euroopan parlamentin puhemies on vastuussa toimielinten välisen sopimuksen
täytäntöönpanosta parlamentissa.

Tätä varten puhemies toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotta taataan suoraan neuvoston
puheenjohtajalta tai korkeana edustajana toimivalta pääsihteeriltä taikka sellaisista
arkaluonteisista asiakirjoista, joihin on tutustuttu neuvoston tiloissa, saatujen tietojen
luottamuksellinen käsittely.

4 artikla

Kun Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen
turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja pyytää neuvoston
puheenjohtajaa tai korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä toimittamaan arkaluonteisia
tietoja toimielinten välisellä sopimuksella perustetulle erityisvaliokunnalle, tiedot toimitetaan
mahdollisimman pian. Euroopan parlamentti järjestää huoneen, joka on tarkoitettu erityisesti
tätä varten. Huoneen valinta tehdään varmistaen, että turvallisuus on vastaavalla tasolla kuin
tällaisten kokousten järjestämisestä on määrätty neuvoston turvallisuussääntöjen
vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY5.

5 artikla

Tiedotuskokous, jossa puhetta johtaa Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden,
ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan
puheenjohtaja, järjestetään suljetuin ovin.

Puheenjohtajakokouksen nimeämien neljän jäsenen lisäksi kokoushuoneeseen pääsevät vain
virkamiehet, jotka tehtäviensä tai yksikön tarpeiden vuoksi ovat läpikäyneet
luotettavuusselvityksen ja jotka on valtuutettu pääsemään sisälle huoneeseen
tarpeellisuusperiaate huomioon ottaen.

6 artikla

Kun Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen
turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja päättää pyytää saada tutustua
arkaluonteisia tietoja sisältäviin asiakirjoihin, tämä tapahtuu neuvoston tiloissa toimielinten
välisen sopimuksen 3.3 kohdan mukaisesti.

Paikan päällä voi tutustua asiakirjasta saatavilla olevaan versioon / oleviin versioihin.

5EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.
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7 artikla

Parlamentin jäsenet, joiden on määrä osallistua tiedotuskokouksiin tai tutustua arkaluonteisiin
asiakirjoihin, käyvät läpi saman luotettavuusselvitysmenettelyn kuin neuvoston ja komission
jäsenet. Tätä varten Euroopan parlamentin puhemies kääntyy kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten puoleen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

8 artikla

Virkamiehet, joiden on määrä tutustua arkaluonteisiin tietoihin, käyvät läpi
luotettavuusselvityksen muiden toimielinten vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Tällä tavoin
seulotut virkamiehet kutsutaan tarpeellisuusperiaate huomioon ottaen edellä mainittuihin
tiedotuskokouksiin tai kokouksissa käsitellyt asiat annetaan heille tiedoksi. Pääsihteeri
myöntää valtuutuksen jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
luotettavuusselvityksen perusteella saatuaan näiden lausunnon.

9 artikla

Näissä kokouksissa saatuja tietoja tai asiakirjoihin neuvoston tiloissa tutustumisen yhteydessä
saatuja tietoja ei saa luovuttaa, toimittaa eteenpäin tai jäljentää kokonaan tai osittain missään
muodossa. Neuvoston antamien arkaluonteisten tietojen tallentaminen on myös kielletty.

10 artikla

Puheenjohtajakokouksen nimeämiä parlamentin jäseniä, joilla on oikeus tutustua
arkaluonteisiin tietoihin, koskee salassapitovelvollisuus. Tätä velvollisuutta rikkovat jäsenet
korvataan erityisvaliokunnassa puheenjohtajakokouksen nimeämällä toisella jäsenellä.
Suljetuin ovin kokoontuva puheenjohtajakokous voi kuulla rikkomuksen tehnyttä jäsentä
ennen hänen erottamistaan erityisvaliokunnasta. Erityisvaliokunnasta erottamisen lisäksi
tietojen vuotamisesta vastaavaan jäseneen voidaan tarvittaessa kohdistaa oikeustoimia
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11 artikla

Virkamiehiä, jotka ovat läpikäyneet asianmukaisen luotettavuusselvityksen ja joiden on määrä
tutustua arkaluonteisiin tietoihin tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti, koskee
salassapitovelvollisuus. Kaikki tätä sääntöä rikkovat virkamiehet alistetaan parlamentin
puhemiehen alaisuudessa toteutettavaan tutkintaan, ja heihin sovelletaan tarvittaessa
kurinpitomenettelyä henkilöstösääntöjen mukaisesti. Oikeustoimiin ryhdyttäessä puhemies
toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotta toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat aloittaa
asianmukaiset menettelyt.

12 artikla

Puhemiehistö on toimivaltainen tekemään mahdollisia mukautuksia, muutoksia tai tulkintoja,
jotka ovat tarpeellisia tämän päätöksen soveltamiseksi.

13 artikla

Tämä päätös liitetään Euroopan parlamentin työjärjestykseen, ja se tulee voimaan päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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II

(Tiedonannot)

TOIMIELINTENVÄLISET  SOPIMUKSET

TOIMIELINTEN  VÄLINEN  SOPIMUS,

annettu  12  päivänä  maaliskuuta  2014,

Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  välillä  neuvoston  hallussa  olevien,  muita  kysymyksiä  kuin 
yhteisen  ulko-  ja  turvallisuuspolitiikan  alaa  koskevien  turvallisuusluokiteltujen  tietojen 

toimittamisesta  Euroopan  parlamentille  ja  niiden  käsittelemisestä  Euroopan  parlamentissa

(2014/C  95/01)

EUROOPAN  PARLAMENTTI  JA  NEUVOSTO,  jotka

katsovat  seuraavaa:

(1) Euroopan  unionista  tehdyn  sopimuksen  (SEU)  14  artiklan  1  kohdan  mukaan  Euroopan  parlamentti  toimii 
yhdessä  neuvoston  kanssa  lainsäätäjänä  ja  budjettivallan  käyttäjänä  sekä  huolehtii  poliittisesta  valvonnasta 
ja  antaa  neuvoja  perussopimuksissa  määrättyjen  edellytysten  mukaisesti.

(2) SEU  13  artiklan  2  kohdan  mukaan  kukin  toimielin  toimii  sille  perussopimuksissa  annetun  toimivallan 
rajoissa  sekä  niissä  määrättyjen  menettelyjen,  edellytysten  ja  tavoitteiden  mukaisesti.  Kyseisessä  määräyk
sessä  määrätään  myös,  että  toimielimet  tekevät  keskenään  vilpitöntä  yhteistyötä.  Euroopan  unionin  toimin
nasta  tehdyn  sopimuksen  (SEUT)  295  artiklan  mukaan  muun  muassa  Euroopan  parlamentti  ja  neuvosto 
sopivat  järjestelyistä  yhteistyönsä  osalta  ja  tätä  varten  ne  voivat  perussopimuksia  noudattaen  tehdä  toimie
linten  välisiä  sopimuksia,  jotka  voivat  olla  velvoittavia.

(3) Perussopimusten  ja  tapauksen  mukaan  muiden  asiaankuuluvien  säännösten  nojalla  joko  erityisen  lainsäätä
misjärjestyksen  yhteydessä  tai  muiden  päätöksentekomenettelyjen  mukaisesti  neuvosto  kuulee  Euroopan 
parlamenttia  tai  hankkii  sen  hyväksynnän  ennen  säädöksen  antamista.  Perussopimuksissa  määrätään  myös, 
että  eräissä  tapauksissa  Euroopan  parlamentille  ilmoitetaan  tietyn  menettelyn  edistymisestä  tai  tuloksista  tai 
että  se  osallistuu  tiettyjen  unionin  virastojen  arviointiin  tai  valvontaan.

(4) SEUT  218  artiklan  6  kohdassa  määrätään  erityisesti,  että  lukuun  ottamatta  tapauksia,  joissa  kansainvälinen 
sopimus  koskee  yksinomaan  yhteistä  ulko-  ja  turvallisuuspolitiikkaa,  neuvosto  tekee  päätöksen  kyseisen 
sopimuksen  tekemisestä  Euroopan  parlamentin  hyväksynnän  saatuaan  tai  sitä  kuultuaan;  tätä  toimielinten 
välistä  sopimusta  sovelletaan  näin  ollen  kaikkiin  niihin  kansainvälisiin  sopimuksiin,  jotka  eivät  koske 
yksinomaan  yhteistä  ulko-  ja  turvallisuuspolitiikkaa.

(5) SEUT  218  artiklan  10  kohdassa  määrätään,  että  Euroopan  parlamentille  tiedotetaan  välittömästi  ja  täysi
määräisesti  menettelyn  kaikissa  vaiheissa;  tätä  määräystä  sovelletaan  myös  yhteiseen  ulko-  ja  turvallisuuspo
litiikkaan  liittyviin  sopimuksiin.

(6) Jos  perussopimusten  ja  tapauksen  mukaan  muiden  asiaankuuluvien  säännösten  soveltaminen  edellyttäisi 
Euroopan  parlamentin  mahdollisuutta  tutustua  neuvoston  hallussa  oleviin  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin, 
Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  olisi  sovittava  tällaiseen  pääsyyn  liittyvistä  asianmukaisista  järjestelyistä.

(7) Jos  neuvosto  päättää  myöntää  Euroopan  parlamentille  mahdollisuuden  tutustua  neuvoston  hallussa  oleviin, 
yhteisen  ulko-  ja  turvallisuuspolitiikan  alaan  kuuluviin  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin,  se  tapauksen 
mukaan  joko  tekee  tätä  koskevan  ad  hoc  päätöksen  tai  käyttää  neuvoston  arkaluonteisten  turvallisuus-  ja 
puolustuspolitiikan  alan  tietojen  saamisesta  Euroopan  parlamentin  tutustuttavaksi  20  päivänä  marraskuuta 
2002  tehtyä  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  toimielinten  välistä  sopimusta (1),  jäljempänä 
'20  päivänä  marraskuuta  2002  tehty  toimielinten  välinen  sopimus'.

(1) EYVL C 298, 30.11.2002, s. 1.

1.4.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 95/1
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(8) Poliittista  vastuuta  koskevassa  julistuksessa (1),  jonka  korkea  edustaja  antoi  Euroopan  ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta  ja  toiminnasta  26  päivänä  heinäkuuta  2010  annetun  neuvoston  päätöksen  2010/427/EU (2) 
hyväksymisen  yhteydessä,  todetaan,  että  korkea  edustaja  arvioi  uudelleen  (20  päivänä  marraskuuta  2002 
tehdyn  toimielinten  välisen  sopimuksen)  nykyisiä  määräyksiä,  jotka  koskevat  Euroopan  parlamentin 
jäsenten  mahdollisuuksia  tutustua  turvallisuus-  ja  puolustuspolitiikan  alan  turvaluokiteltuihin  asiakirjoihin  ja 
tietoihin,  ja  ehdottaa  tarvittaessa  niiden  mukauttamista.

(9) On  tärkeää,  että  Euroopan  parlamentti  yhtyy  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  suojaamista  koskeviin  periaat
teisiin,  vaatimuksiin  ja  sääntöihin,  jotka  ovat  välttämättömiä  Euroopan  unionin  ja  sen  jäsenvaltioiden 
etujen  suojaamiseksi.  Lisäksi  Euroopan  parlamentti  voi  toimittaa  turvallisuusluokiteltuja  tietoja  neuvostolle.

(10) Neuvosto  hyväksyi  31  päivänä  maaliskuuta  2011  päätöksen  2011/292/EU  turvallisuussäännöistä  EU:n 
turvallisuusluokiteltujen  tietojen  suojaamiseksi (3),  jäljempänä  'neuvoston  turvallisuussäännöt'.

(11) Euroopan  parlamentin  puhemiehistö  teki  6  päivänä  kesäkuuta  2011  päätöksen  luottamuksellisten  tietojen 
käsittelyä  Euroopan  parlamentissa  koskevista  säännöistä (4),  jäljempänä  'Euroopan  parlamentin  turvallisuus
säännöt'.

(12) Unionin  toimielinten,  elinten,  toimistojen  ja  virastojen  turvallisuussääntöjen  olisi  yhdessä  muodostettava 
Euroopan  unionin  kattavat  ja  yhtenäiset  yleiset  puitteet  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  suojaamiselle  sekä 
varmistettava  perusperiaatteiden  ja  vähimmäisvaatimusten  vastaavuus.  Euroopan  parlamentin  turvallisuus
säännöissä  ja  neuvoston  turvallisuussäännöissä  vahvistettujen  perusperiaatteiden  ja  vähimmäisvaatimusten 
olisi  näin  ollen  vastattava  toisiaan.

(13) Turvallisuusluokitelluille  tiedoille  Euroopan  parlamentin  turvallisuussääntöjen  nojalla  annetun  suojan  tason 
olisi  vastattava  neuvoston  turvallisuussääntöjen  mukaista  suojan  tasoa.

(14) Euroopan  parlamentin  pääsihteeristön  ja  neuvoston  pääsihteeristön  asiaankuuluvat  yksiköt  tekevät  tiivistä 
yhteistyötä  sen  varmistamiseksi,  että  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin  sovelletaan  kummassakin  toimieli
messä  samantasoista  suojaa.

(15) Tämän  sopimuksen  soveltaminen  ei  rajoita  seuraavien  soveltamista:  nykyiset  ja  tulevat  SEUT  15  artiklan  3 
kohdan  mukaisesti  hyväksytyt,  asiakirjoihin  tutustumista  koskevat  säännöt;  SEUT  16  artiklan  2  kohdan 
nojalla  hyväksytyt,  henkilötietojen  suojaa  koskevat  säännöt;  SEUT  226  artiklan  kolmannen  kohdan  mukai
sesti  hyväksytyt,  Euroopan  parlamentin  tutkintaoikeutta  koskevat  säännöt;  Euroopan  petostentorjuntaviras
toon  (OLAF)  liittyvät  asianomaiset  säännökset,

OVAT  SOPINEET  SEURAAVAA:

1  artikla

Tarkoitus  ja  soveltamisala

Tässä  sopimuksessa  vahvistetaan  järjestelyt,  joita  sovelletaan  sellaisten  neuvoston  hallussa  olevien,  muita  kysy
myksiä  kuin  yhteisen  ulko-  ja  turvallisuuspolitiikan  alaa  koskevien  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  toimittamiseen 
Euroopan  parlamentille  ja  niiden  käsittelemiseen  Euroopan  parlamentissa,  joita  Euroopan  parlamentti  tarvitsee 
toimivaltuuksiensa  käyttämiseen  ja  tehtäviensä  hoitamiseen.  Se  koskee  kaikkia  tällaisia  asioita  eli  seuraavia:

a) erityisessä  lainsäätämisjärjestyksessä  tai  muun  sellaisen  päätöksentekomenettelyn,  jonka  mukaan  Euroopan  parla
menttia  on  kuultava  tai  on  saatava  sen  hyväksyntä,  mukaisesti  käsiteltäviä  ehdotuksia;

b) kansainvälisiä  sopimuksia,  joista  on  kuultava  Euroopan  parlamenttia  tai  joille  on  saatava  sen  hyväksyntä 
SEUT  218  artiklan  6  kohdan  mukaisesti;

(1) EUVL C 210, 3.8.2010, s. 1.
(2) EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.
(3) EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.
(4) EUVL C 190, 30.6.2011, s. 2.
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c) b  alakohdassa  tarkoitettujen  kansainvälisten  sopimusten  neuvotteluohjeita;

d) toimintoja,  arviointiraportteja  tai  muita  asiakirjoja,  joista  on  ilmoitettava  Euroopan  parlamentille;  ja

e) niiden  unionin  virastojen  toimintaa  koskevia  asiakirjoja,  joiden  arviointiin  tai  valvontaan  Euroopan  parlamentin 
on  määrä  osallistua.

2  artikla

Turvallisuusluokiteltujen  tietojen  määrittely

Tätä  sopimusta  sovellettaessa  'turvallisuusluokiteltuina  tietoina'  pidetään  seuraavista  mitä  tahansa  tai  niitä  kaikkia:

a) EU:n  turvallisuusluokiteltuja  tietoja  sellaisina  kuin  ne  määritellään  Euroopan  parlamentin  turvallisuussäännöissä 
ja  neuvoston  turvallisuussäännöissä  ja  joilla  on  jokin  seuraavista  turvallisuusluokitusmerkinnöistä:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED;

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL;

— SECRET  UE/EU  SECRET;

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

b) jäsenvaltioiden  neuvostolle  toimittamia  turvallisuusluokiteltuja  tietoja,  joilla  on  jotakin  a  alakohdassa  lueteltua 
EU:n  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  turvallisuusluokitusmerkintää  vastaava  kansallinen  turvalli
suusluokitusmerkintä;

c) kolmansien  valtioiden  tai  kansainvälisten  järjestöjen  Euroopan  unionille  toimittamia  turvallisuusluokiteltuja 
tietoja,  joilla  on  jotakin  a  alakohdassa  lueteltua  EU:n  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  turvallisuusluokitusmer
kintää  vastaava  turvallisuusluokitusmerkintä  asiaankuuluvien  tietoturvallisuussopimusten  tai  hallinnollisten  järjes
telyjen  mukaisesti.

3  artikla

Turvallisuusluokiteltujen  tietojen  suojaaminen

1. Euroopan  parlamentti  suojaa  turvallisuussääntöjensä  ja  tämän  sopimuksen  mukaisesti  neuvoston  sille  toimit
tamat  turvallisuusluokitellut  tiedot.

2. Koska  Euroopan  parlamentin  turvallisuussäännöissään  ja  neuvoston  turvallisuussäännöissään  vahvistamien, 
turvallisuusluokiteltujen  tietojen  suojaamista  koskevien  perusperiaatteiden  ja  vähimmäisvaatimusten  on  vastattava 
toisiaan,  Euroopan  parlamentti  varmistaa,  että  sen  tiloissa  noudatettavilla  turvatoimilla  annetaan  turvallisuusluoki
telluille  tiedoille  samantasoinen  suoja  kuin  tällaisille  tiedoille  annetaan  neuvoston  tiloissa.  Tätä  varten  Euroopan 
parlamentin  ja  neuvoston  asiaankuuluvat  yksiköt  tekevät  tiivistä  yhteistyötä.

3. Euroopan  parlamentti  toteuttaa  asianmukaiset  toimenpiteet  sen  varmistamiseksi,  että  neuvoston  sille  toimit
tamia  turvallisuusluokiteltuja  tietoja:

a) ei  käytetä  muihin  tarkoituksiin  kuin  niihin,  joita  varten  pääsy  tietoihin  on  annettu;

b) ei  paljasteta  muille  henkilöille  kuin  niille,  joille  on  myönnetty  pääsy  4  ja  5  artiklan  mukaisesti,  eikä  julkisteta;

c) ei  luovuteta  muille  unionin  toimielimille,  elimille,  toimistoille  tai  virastoille  eikä  jäsenvaltioille,  kolmansille 
valtioille  tai  kansainvälisille  järjestöille  ilman  neuvoston  kirjallista  etukäteissuostumusta.

4. Neuvosto  voi  myöntää  Euroopan  parlamentille  pääsyn  muista  unionin  toimielimistä,  elimistä,  toimistoista  tai 
virastoista  taikka  jäsenvaltioista,  kolmansista  valtioista  tai  kansainvälisistä  järjestöistä  peräisin  oleviin  turvallisuus
luokiteltuihin  tietoihin  ainoastaan  tietojen  luovuttajan  kirjallisella  etukäteissuostumuksella.
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4  artikla

Henkilöstöturvallisuus

1. Pääsy  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin  myönnetään  Euroopan  parlamentin  jäsenille  5  artiklan  4  kohdan 
mukaisesti.

2. Jos  kyseiset  tiedot  on  luokiteltu  tasolle  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  tai 
TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  taikka  sitä  vastaavalle  tasolle,  pääsy  tietoihin  voidaan  myöntää  ainoastaan 
sellaisille  Euroopan  parlamentin  puhemiehen  valtuuttamille  Euroopan  parlamentin  jäsenille,

a) joille  on  tehty  turvallisuusselvitys  Euroopan  parlamentin  turvallisuussääntöjen  mukaisesti;  tai

b) joiden  osalta  toimivaltainen  kansallinen  viranomainen  on  ilmoittanut,  että  heillä  on  asianmukainen  valtuutus 
tehtäviensä  vuoksi  kansallisten  lakien  ja  asetusten  nojalla.

Sen  estämättä,  mitä  ensimmäisessä  alakohdassa  määrätään,  jos  kyseiset  tiedot  on  luokiteltu  tasolle  CONFIDENTIEL 
UE/EU  CONFIDENTIAL  tai  sitä  vastaavalle  tasolle,  pääsy  tietoihin  voidaan  myöntää  myös  niille  5  artiklan  4 
kohdan  mukaisesti  määritetyille  Euroopan  parlamentin  jäsenille,  jotka  ovat  allekirjoittaneet  Euroopan  parlamentin 
turvallisuussääntöjen  mukaisen  juhlallisen  vakuutuksen  olla  paljastamatta  tietoja.  Neuvostolle  on  ilmoitettava 
niiden  Euroopan  parlamentin  jäsenten  nimet,  joille  on  myönnetty  pääsy  tietoihin  tämän  alakohdan  nojalla.

3. Ennen  kuin  Euroopan  parlamentin  jäsenille  myönnetään  pääsy  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin,  heille  on 
selvitettävä  heidän  velvollisuutensa  suojata  tällaiset  tiedot  Euroopan  parlamentin  turvallisuussääntöjen  mukaisesti  ja 
heidän  on  tunnustettava  tämä  velvollisuutensa,  ja  heille  on  selvitettävä,  miten  tämä  suojaaminen  varmistetaan.

4. Pääsy  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin  myönnetään  vain  niille  Euroopan  parlamentin  virkamiehille  ja  poliit
tisten  ryhmien  palveluksessa  oleville  muille  parlamentin  työntekijöille,

a) joilla  on  asiaankuuluvan  parlamentin  elimen  tai  toimenhaltijan  etukäteen  5  artiklan  4  kohdan  mukaisesti 
määrittämä  tiedonsaantitarve;

b) joille  on  tehty  asianmukaisen  tason  turvallisuusselvitys  Euroopan  parlamentin  turvallisuussääntöjen  mukaisesti, 
jos  tiedot  on  luokiteltu  tasolle  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  tai  TRÈS 
SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  tai  sitä  vastaavalle  tasolle;  sekä

c) joille  on  selvitetty  ja  annettu  kirjalliset  ohjeet  heidän  tällaisten  tietojen  suojaamista  koskevista  velvollisuuksis
taan  sekä  siitä,  miten  tämä  suojaaminen  varmistetaan,  ja  jotka  ovat  allekirjoittaneet  vakuutuksen  siitä,  että  he 
ovat  saaneet  kyseiset  ohjeet  ja  sitoutuvat  noudattamaan  niitä  Euroopan  parlamentin  turvallisuussääntöjen 
mukaisesti.

5  artikla

Menettely  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin  pääsemiseksi

1. Neuvosto  toimittaa  1  artiklassa  tarkoitettuja  turvallisuusluokiteltuja  tietoja  Euroopan  parlamentille,  jos  sillä 
on  siihen  oikeudellinen  velvoite  perussopimusten  ja  niiden  perusteella  hyväksyttyjen  säädösten  nojalla.  Jäljempänä 
3  kohdassa  tarkoitetut  parlamentin  elimet  tai  toimenhaltijat  voivat  myös  esittää  tällaisia  tietoja  koskevan  kirjal
lisen  pyynnön.

2. Muissa  tapauksissa  neuvosto  voi  toimittaa  1  artiklassa  tarkoitettuja  turvallisuusluokiteltuja  tietoja  Euroopan 
parlamentille  joko  omasta  aloitteestaan  tai  3  kohdassa  tarkoitetun  parlamentin  elimen  tai  toimenhaltijan  kirjalli
sesta  pyynnöstä.

3. Seuraavat  parlamentin  elimet  tai  toimenhaltijat  voivat  esittää  kirjallisia  pyyntöjä  neuvostolle:

a) puhemies;

b) puheenjohtajakokous;

c) puhemiehistö;

d) asianomaisen  valiokunnan  puheenjohtaja  tai  asianomaisten  valiokuntien  puheenjohtajat;

e) asianomainen  esittelijä  tai  asianomaiset  esittelijät.
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Muiden  Euroopan  parlamentin  jäsenten  pyynnöt  on  esitettävä  jonkin  ensimmäisessä  alakohdassa  tarkoitetun  parla
mentin  elimen  tai  toimenhaltijan  välityksellä.

Neuvosto  vastaa  tällaisiin  pyyntöihin  viipymättä.

4. Jos  neuvostolla  on  oikeudellinen  velvoite  myöntää  Euroopan  parlamentille  pääsy  turvallisuusluokiteltuihin 
tietoihin  tai  se  on  päättänyt  myöntää  tällaisen  pääsyn,  se  määrittää  kirjallisesti  yhdessä  3  kohdan  luettelossa 
mainitun  asiaankuuluvan  elimen  tai  toimenhaltijan  kanssa  seuraavan:

a) että  pääsy  voidaan  myöntää  yhdelle  tai  useammalle  seuraavista:

i) puhemies;

ii) puheenjohtajakokous;

iii) puhemiehistö;

iv) asianomaisen  valiokunnan  puheenjohtaja  tai  asianomaisten  valiokuntien  puheenjohtajat;

v) asianomainen  esittelijä  tai  asianomaiset  esittelijät;

vi) asianomaisen  valiokunnan  tai  asianomaisten  valiokuntien  kaikki  tai  tietyt  jäsenet,  ja

b) mahdolliset  erityiset  käsittelyä  koskevat  järjestelyt  tällaisten  tietojen  suojaamiseksi.

6  artikla

Turvallisuusluokiteltujen  tietojen  kirjaaminen,  säilyttäminen,  niihin  tutustuminenja  niistä  keskusteleminen 
Euroopan  parlamentissa

1. Neuvoston  Euroopan  parlamentille  toimittamiin  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin  sovelletaan  seuraavaa,  jos 
ne  on  luokiteltu  tasolle  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  tai  TRÈS  SECRET 
UE/EU  TOP  SECRET  tai  sitä  vastaavalle  tasolle:

a) ne  on  kirjattava  turvallisuuskäyttöön  niiden  elinkaaren  rekisteröimiseksi  ja  niiden  jäljitettävyyden  varmistami
seksi  kaikkina  aikoina;

b) ne  on  säilytettävä  turva-alueella,  joka  täyttää  neuvoston  turvallisuussäännöissä  ja  Euroopan  parlamentin  turval
lisuussäännöissä  vahvistetut  fyysistä  turvallisuutta  koskevat  toisiaan  vastaavat  vähimmäisvaatimukset;  ja

c) asiaankuuluvat  Euroopan  parlamentin  jäsenet,  Euroopan  parlamentin  virkamiehet  ja  4  artiklan  4  kohdassa  ja 
5  artiklan  4  kohdassa  tarkoitetut  poliittisten  ryhmien  palveluksessa  olevat  muut  parlamentin  työntekijät  voivat 
tutustua  niihin  vain  suojatussa  lukusalissa  Euroopan  parlamentin  tiloissa.  Tällöin  sovelletaan  seuraavia  ehtoja:

i) tietoja  ei  saa  jäljentää  millään  tavoin,  esimerkiksi  valokopioimalla  tai  valokuvaamalla;

ii) minkäänlaisia  muistiinpanoja  ei  saa  tehdä;  ja

iii) minkäänlaisia  elektronisia  viestintälaitteita  ei  saa  viedä  huoneeseen.

2. Jos  neuvoston  Euroopan  parlamentille  toimittamat  turvallisuusluokitellut  tiedot  on  luokiteltu  tasolle 
RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  tai  sitä  vastaavalle  tasolle,  niiden  käsittelyssä  ja  säilyttämisessä  on  noudatettava 
Euroopan  parlamentin  turvallisuussääntöjä,  jotka  antavat  kyseisille  turvallisuusluokitelluille  tiedoille  neuvoston 
suojaa  vastaavan  suojan.

Sen  estämättä,  mitä  ensimmäisessä  alakohdassa  määrätään,  tämän  sopimuksen  voimaantuloa  seuraavan  12 
kuukauden  ajanjaksolla  tasolle  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  tai  sitä  vastaavalle  tasolle  turvallisuusluokiteltuja 
tietoja  on  käsiteltävä  ja  säilytettävä  1  kohdan  mukaisesti.  Tällaisiin  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin  pääsystä 
määrätään  4  artiklan  4  kohdan  a  ja  c  alakohdassa  sekä  5  artiklan  4  kohdassa.

3. Turvallisuusluokiteltuja  tietoja  saa  käsitellä  vain  sellaisissa  viestintä-  ja  tietojärjestelmissä,  jotka  on  asianmu
kaisesti  päteviksi  todettu  tai  hyväksytty  neuvoston  turvallisuussäännöissä  vahvistettuja  vaatimuksia  vastaavien  vaati
musten  mukaisesti.

4. Vastaanottajille  Euroopan  parlamentissa  suullisesti  annettaviin  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin  sovelletaan 
samantasoista  suojaa  kuin  kirjallisina  annettaviin  turvallisuusluokiteltuihin  tietoihin.
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5. Sen  estämättä,  mitä  tämän  artiklan  1  kohdan  c  alakohdassa  määrätään,  vain  Euroopan  parlamentin  jäsenet 
ja  ne  poliittisten  ryhmien  palveluksessa  olevat  Euroopan  parlamentin  virkamiehet  ja  muut  parlamentin  työntekijät, 
joille  on  myönnetty  4  artiklan  4  kohdan  ja  5  artiklan  4  kohdan  mukaisesti  pääsy  neuvoston  Euroopan  parla
mentille  toimittamiin  enintään  tasolle  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  tai  sitä  vastaavalle  tasolle  luokitel
tuihin  tietoihin,  voivat  keskustella  tiedoista  suljetuin  ovin  pidettävässä  kokouksessa  ja  osallistua  tällaiseen  kokouk
seen.  Tällöin  sovelletaan  seuraavia  ehtoja:

— asiakirjat  jaetaan  kokouksen  alussa  ja  kerätään  takaisin  sen  päättyessä;

— asiakirjoja  ei  saa  jäljentää  millään  tavoin,  esimerkiksi  valokopioimalla  tai  valokuvaamalla;

— muistiinpanoja  ei  saa  tehdä;

— minkäänlaisia  elektronisia  viestintälaitteita  ei  saa  viedä  huoneeseen;  ja

— kokouksen  pöytäkirjassa  ei  saa  olla  minkäänlaista  mainintaa  turvallisuusluokiteltuja  tietoja  sisältävän  kohdan 
käsittelystä.

6. Jos  tasolle  SECRET  UE/EU  SECRET  tai  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  tai  sitä  vastaavalle  tasolle  luoki
telluista  tiedoista  keskustelemiseksi  on  tarpeen  kokous,  Euroopan  parlamentti  ja  neuvosto  sopivat  tapauskohtaisesti 
erityisjärjestelyistä.

7  artikla

Tietoturvaloukkaukset  ja  turvallisuusluokiteltujen  tietojenkatoaminen  tai  vaarantuminen

1. Jos  neuvoston  toimittamien  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  todetaan  tai  epäillään  kadonneen  tai  vaarantu
neen,  Euroopan  parlamentin  pääsihteeri  ilmoittaa  asiasta  välittömästi  neuvoston  pääsihteerille.  Euroopan  parla
mentin  pääsihteeri  suorittaa  tutkinnan  ja  ilmoittaa  neuvoston  pääsihteerille  sen  tuloksista  ja  toimenpiteistä  tapah
tuneen  toistumisen  estämiseksi.  Jos  asia  koskee  Euroopan  parlamentin  jäsentä,  Euroopan  parlamentin  puhemies 
toimii  yhdessä  Euroopan  parlamentin  pääsihteerin  kanssa.

2. Euroopan  parlamentin  jäseneen,  joka  on  vastuussa  Euroopan  parlamentin  turvallisuussäännöissä  tai  tässä 
sopimuksessa  vahvistettujen  määräysten  rikkomisesta,  voidaan  soveltaa  Euroopan  parlamentin  työjärjestyksen 
9  artiklan  2  kohdan  ja  152–154  artiklan  mukaisia  toimenpiteitä  ja  rangaistuksia.

3. Euroopan  parlamentin  virkamiehelle  tai  poliittisen  ryhmän  palveluksessa  olevalle  muulle  parlamentin  työnte
kijälle,  joka  on  vastuussa  Euroopan  parlamentin  turvallisuussäännöissä  tai  tässä  sopimuksessa  vahvistettujen 
määräysten  rikkomisesta,  voidaan  määrätä  neuvoston  asetuksella  (ETY,  Euratom,  EHTY)  N:o  259/68 (1)  säädettyjen 
Euroopan  unionin  virkamiehiin  sovellettavien  henkilöstösääntöjen  ja  muuhun  henkilöstöön  sovellettavien  palvelus
suhteen  ehtojen  mukaisia  rangaistuksia.

4. Henkilöön,  joka  on  vastuussa  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  katoamisesta  tai  vaarantumisesta,  voidaan 
kohdistaa  kurinpidollisia  ja/tai  oikeudellisia  toimia  sovellettavien  lakien,  sääntöjen  ja  määräysten  mukaisesti.

8  artikla

Loppusäännökset

1. Euroopan  parlamentti  ja  neuvosto  toteuttavat  kukin  tahollaan  kaikki  tarvittavat  toimenpiteet  varmistaakseen 
tämän  sopimuksen  täytäntöönpanon.  Ne  toimivat  sitä  varten  yhteistyössä  erityisesti  järjestämällä  käyntejä  tämän 
sopimuksen  teknisten  turvanäkökohtien  noudattamisen  todentamiseksi.

2. Euroopan  parlamentin  pääsihteeristön  ja  neuvoston  pääsihteeristön  asiaankuuluvat  yksiköt  kuulevat  toisiaan 
ennen  kuin  kumpikaan  toimielin  muuttaa  turvallisuussääntöjään  sen  varmistamiseksi,  että  turvallisuusluokiteltujen 
tietojen  suojaamista  koskevien  perusperiaatteiden  ja  vähimmäisvaatimusten  vastaavuus  säilyy.

(1) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

C 95/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 1.4.2014
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3. Turvallisuusluokiteltuja  tietoja  toimitetaan  Euroopan  parlamentille  tämän  sopimuksen  nojalla  sen  jälkeen  kun 
neuvosto  on  yhdessä  Euroopan  parlamentin  kanssa  todennut,  että  vastaavuus  on  saatu  aikaan  toisaalta  Euroopan 
parlamentin  ja  neuvoston  turvallisuussäännöissä  vahvistettujen  turvallisuusluokiteltujen  tietojen  suojaamista  koske
vien  perusperiaatteiden  ja  vähimmäisvaatimusten  välillä  ja  toisaalta  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  tiloissa 
turvallisuusluokitelluille  tiedoille  annetun  suojan  välillä.

4. Tätä  sopimusta  voidaan  tarkastella  uudelleen  jommankumman  toimielimen  pyynnöstä  sopimuksen  täytän
töönpanosta  saatujen  kokemusten  perusteella.

5. Tämä  sopimus  tulee  voimaan  päivänä,  jona  se  julkaistaan  Euroopan  unionin  virallisessa  lehdessä.

Tehty  Brysselissä  ja  Strasbourgissa  12  päivänä  maaliskuuta  2014.

Euroopan  parlamentin  puolesta

Puheenjohtaja

Neuvoston  puolesta

Puheenjohtaja

1.4.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 95/7
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

VALIOKUNTA-ALOITTEISTEN MIETINTÖJEN LAATIMISTA 

KOSKEVA LUPAMENETTELY 
 

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖS 

 

12. JOULUKUUTA 20021 

 

 

 

PUHEENJOHTAJAKOKOUS, JOKA 

 

 

ottaa huomioon työjärjestyksen 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52 ja 54 artiklan, 216 artiklan 

2 kohdan ja 220 artiklan 1 kohdan, 

 

 

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 

 

 

1 artikla 

Yleiset määräykset 

 

Soveltamisala 

 

1. Päätöstä sovelletaan seuraaviin valiokunta-aloitteisiin mietintöihin:  

 

a) Valiokunta-aloitteiset lainsäädäntömietinnöt, jotka laaditaan Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan ja työjärjestyksen 46 artiklan perusteella; 

 

b) Strategiset mietinnöt, jotka laaditaan komission työohjelmaan sisältyvien muiden kuin 

lainsäädäntöön liittyvien strategisten ja ensisijaisten aloitteiden perusteella; 
 

c) Valiokunta-aloitteiset muut kuin lainsäädäntömietinnöt, joita ei laadita jonkin toisen 

Euroopan unionin toimielimen tai elimen asiakirjan perusteella tai jotka laaditaan 

parlamentille tiedoksi annetun asiakirjan perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

2 artiklan 3 kohdan soveltamista; 
 

d) Vuosittaisia toiminta- ja seurantakertomuksia koskevat mietinnöt, jotka on lueteltu 

liitteessä 12;3 

                                                 
1 Tätä päätöstä on muutettu puheenjohtajakokouksen päätöksellä 26. kesäkuuta 2003. Päätös on konsolidoitu 

3. toukokuuta 2004. Päätöstä on muutettu uudestaan täysistunnossa 15. kesäkuuta 2006 ja 13. marraskuuta 2007 

hyväksyttyjen päätösten ja puheenjohtajakokouksen 14. helmikuuta 2008, 15. joulukuuta 2011, 6. maaliskuuta 

2014 ja 7. huhtikuuta 2016 tekemien päätösten johdosta. Sitä on lisäksi muutettu teknisesti 15. heinäkuuta 2016 

ja puheenjohtajakokouksen 3. huhtikuuta 2019 tekemällä päätöksellä. 
2  Valiokuntien, jotka aikovat laatia vuosittaisia toiminta- ja seurantakertomuksia koskevia mietintöjä 

työjärjestyksen 132 artiklan 1 kohdan tai muiden oikeudellisten määräysten nojalla (jotka sisältyvät 

liitteeseen 2), on ilmoitettava asiasta ennakolta valiokuntien puheenjohtajakokoukselle ja mainittava erityisesti 

oikeusperusta, joka voi olla perussopimuksen tai muun lainsäädännön tai myös työjärjestyksen määräys. 

Valiokuntien puheenjohtajakokous ilmoittaa niistä puheenjohtajakokoukselle. Näille mietinnöille myönnetään 

automaattisesti lupa, eikä niihin sovelleta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kiintiötä. 
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e) Täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt, jotka käsittelevät perussopimusten ja unionin 

muun lainsäädännön, ohjaavan sääntelyn ja voimassa olevien tai väliaikaisesti 

sovellettavien kansainvälisten sopimusten sisällyttämistä kansalliseen lainsäädäntöön, 

niiden täytäntöönpanoa ja valvontaa4. 

 

 

Kiintiöt 

 

2. Vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla kukin valiokunta voi laatia samanaikaisesti 

enintään kuusi valiokunta-aloitteista mietintöä. Jos valiokunnalla on alivaliokuntia, tätä 

kiintiötä nostetaan kolmella mietinnöllä alivaliokuntaa kohden. Nämä ylimääräiset 

mietinnöt laatii alivaliokunta. 

 

Vaalikauden jälkimmäisellä puoliskolla kukin valiokunta voi laatia samanaikaisesti 

enintään kolme valiokunta-aloitteista mietintöä. Jos valiokunnalla on alivaliokuntia, tätä 

kiintiötä nostetaan kahdella mietinnöllä alivaliokuntaa kohden. Nämä ylimääräiset 

mietinnöt laatii alivaliokunta. 

 

Tällaisiin enimmäismääriin eivät sisälly 

 

 valiokunta-aloitteiset lainsäädäntömietinnöt 

 

 täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt (kukin valiokunta voi laatia tällaisen 

mietinnön milloin tahansa). 

 

Vähimmäisaika ennen mietinnön hyväksymistä 

 

3. Lupaa pyytävä valiokunta saa hyväksyä kyseisen mietinnön aikaisintaan kolmen 

kuukauden kuluttua luvanantamispäivästä ja, jos on kyse ilmoitettavista mietinnöistä, 

aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä valiokuntien puheenjohtajakokouksesta, 

jossa mietinnöstä ilmoitettiin. 

 

 

2 artikla 

Luvan myöntämisehdot 

 

1. Ehdotetussa mietinnössä ei saa käsitellä aiheita, jotka sisältävät pääasiassa arviointia ja 

tutkimuksia ja joita voidaan käsitellä muuten, esimerkiksi tutkimuksissa. 

 

2. Ehdotetussa mietinnössä ei saa käsitellä aiheita, joista on jo laadittu viimeisten 

12 kuukauden aikana täysistunnossa hyväksytty mietintö, ellei se ole poikkeuksellisesti 

perusteltua tietoon tulleiden uusien seikkojen vuoksi. 

 

3. Kun on kyse parlamentille tiedoksi annetuista asiakirjoista laadittavista mietinnöistä, 

sovelletaan seuraavia ehtoja: 

                                                                                                                                                             
3
 Puheenjohtajakokous totesi 7. huhtikuuta 2011 tekemässään päätöksessä, että tämän päätöksen liitteissä 1 ja 2 

luetelluista vuosittaisista toiminta- ja seurantakertomuksista laadittuja mietintöjä on pidettävä työjärjestyksen 

52 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuina strategisina mietintöinä. 
4 Katso tämän päätöksen liite 3. 
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 pohja-asiakirjan on oltava virallinen asiakirja, joka on peräisin jostakin Euroopan 

unionin toimielimestä tai laitoksesta ja joka 

  

(a) on välitetty virallisesti Euroopan parlamentille kuulemista varten tai tiedoksi tai 

(b) on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä asianomaisten kuulemisen 

yhteydessä tai 

(c)  on esitelty virallisesti Eurooppa-neuvostolle; 

 

 asiakirjan on oltava välitetty kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä; ja 

 

 lupapyyntö on esitettävä neljän kuukauden kuluessa kyseisen asiakirjan 

välittämisestä Euroopan parlamentille tai sen julkaisemisesta Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä. 

 

 

3 artikla 

Menettely 

 

Automaattinen lupa 

 

1. Seuraaville mietinnöille myönnetään lupa automaattisesti sen jälkeen, kun pyynnöstä on 

ilmoitettu valiokuntien puheenjohtajakokoukselle: 

 

 täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt  

 

 vuosittaisia toiminta- ja seurantakertomuksia koskevat mietinnöt, jotka on lueteltu 

liitteessä 1. 

 

Valiokuntien puheenjohtajakokouksen tehtävät 

 

2. Asianmukaisesti perustellut lupapyynnöt osoitetaan valiokuntien 

puheenjohtajakokoukselle, joka tarkastaa, että 1 ja 2 artiklassa mainittuja perusteita sekä 

1 artiklassa asetettua kiintiötä on noudatettu. Kaikissa pyynnöissä on mainittava mietinnön 

tyyppi, tarkka otsikko ja mahdolliset pohja-asiakirjat. 

 

3. Valiokuntien puheenjohtajakokous antaa luvat strategisten mietintöjen laatimiseen 

mahdollisten toimivaltakiistojen ratkaisemisen jälkeen. Puheenjohtajakokous voi 

poliittisten ryhmien erityisestä pyynnöstä kumota tällaiset luvat neljän parlamentin 

työviikon kuluessa.  

 

4. Valiokuntien puheenjohtajakokous välittää puheenjohtajakokoukselle pyynnöt, jotka 

koskevat lupaa laatia valiokunta-aloitteisia lainsäädäntömietintöjä ja valiokunta-aloitteisia 

muita kuin lainsäädäntömietintöjä ja joiden se katsoo olevan perusteiden ja myönnetyn 

kiintiön mukaisia. Valiokuntien puheenjohtajakokous ilmoittaa samanaikaisesti 

puheenjohtajakokoukselle mahdollisista liitteissä 1 ja 2 luetelluista vuosittaisia toiminta- ja 

seurantakertomuksia koskevista mietinnöistä, täytäntöönpanoa koskevista mietinnöistä ja 

strategisista mietinnöistä, joille on myönnetty lupa. 

 

Puheenjohtajakokouksen lupa ja toimivaltakiistojen ratkaiseminen 

 

5. Puheenjohtajakokous tekee päätöksen valiokunta-aloitteisia lainsäädäntömietintöjä ja 
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valiokunta-aloitteisia muita kuin lainsäädäntömietintöjä koskevista pyynnöistä neljän 

parlamentin työviikon kuluessa siitä, kun valiokuntien puheenjohtajakokous on välittänyt ne 

sille, ellei se päätä poikkeuksellisesti pidentää päätöksentekoaikaa. 

 

6. Jos valiokunnan toimivalta laatia mietintö kiistetään, puheenjohtajakokous tekee päätöksen 

kuuden parlamentin työviikon kuluessa valiokuntien puheenjohtajakokouksen antaman 

suosituksen tai sen puuttuessa valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan 

antaman suosituksen pohjalta. Jos puheenjohtajakokous ei tee päätöstä tämän määräajan 

kuluessa, suositus katsotaan hyväksytyksi.  

 

 

4 artikla 

Työjärjestyksen 54 artiklan soveltaminen – valiokuntien yhteistyömenettely 

 

1. Työjärjestyksen 54 artiklan soveltamista koskevat pyynnöt esitetään viimeistään 

maanantaina, joka edeltää valiokuntien puheenjohtajakokouksen kokousta, jossa käsitellään 

pyyntöjä, jotka koskevat lupaa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä. 

 

2. Valiokuntien puheenjohtajakokous käsittelee valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista ja 

54 artiklan soveltamista koskevat pyynnöt kuukausittaisessa kokouksessaan.  

 

3. Jos kyseiset valiokunnat eivät pääse sopimukseen 54 artiklan soveltamista koskevasta 

pyynnöstä, puheenjohtajakokous tekee päätöksen kuuden parlamentin työviikon kuluessa 

valiokuntien puheenjohtajakokouksen antaman suosituksen tai sen puuttuessa valiokuntien 

puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan antaman suosituksen pohjalta. Jos 

puheenjohtajakokous ei tee päätöstä tämän määräajan kuluessa, suositus katsotaan 

hyväksytyksi. 

 

 

5 artikla 

Loppumääräykset 

 

1. Vaalikauden lopulla valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskevat pyynnöt on 

esitettävä viimeistään vaaleja edeltävän vuoden heinäkuussa. Tämän jälkeen pyyntöjä ei 

enää voida hyväksyä lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja poikkeuksellisia 

pyyntöjä. 

 

2. Valiokuntien puheenjohtajakokous antaa puheenjohtajakokoukselle kertomuksen 

valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimisesta kahden ja puolen vuoden välein. 

 

3. Tämä päätös tulee voimaan 12. joulukuuta 2002. Sillä kumotaan ja korvataan seuraavat 

päätökset: 

 

– puheenjohtajakokouksen 9. joulukuuta 1999 tekemä päätös työjärjestyksen 52 artiklan 

mukaisten valiokunta-aloitteisten mietintöjen lupamenettelystä sekä 15. helmikuuta ja 

17. toukokuuta 2001 tekemät päätökset aiemman päätöksen liitteen ajantasaistamisesta 

 

– puheenjohtajakokouksen 15. kesäkuuta 2000 tekemä päätös muiden Euroopan unionin 

toimielinten tai laitosten Euroopan parlamentille tiedoksi antamista asiakirjoista 

laadittavien mietintöjen lupamenettelystä. 
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Liite 1 

 

 

Vuosittaisia toiminta- ja seurantakertomuksia koskevat mietinnöt, joiden laatimiseen 

myönnetään lupa automaattisesti ja joita voidaan laatia samanaikaisesti kiintiön sallima 

enimmäismäärä (päätöksen 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan mukaisesti) 

 

 

 

VALIOKUNTA OTSIKKO 

Ulkoasiainvaliokunta  Euroopan unionin aseidenviennin 

käytännesääntöjen toimintaohjeiden 8 kohdan 

mukainen neuvoston [järjestysnumero] 

vuosikertomus 

Kehitysvaliokunta AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen 

edustajakokouksen toiminta – vuosikertomus 

[vuosi] 

Budjettivaliokunta / Talous- ja raha-

asioiden valiokunta – joka toinen 

vuosi toisen valiokunnan osallistuessa 

yhteistyöhön työjärjestyksen 

54 artiklan mukaisesti 

Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – 

vuosikertomus [vuosi]  

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan 

valvonta – vuosikertomus [vuosi] 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta Euroopan keskuspankki – vuosikertomus [vuosi] 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kilpailupolitiikka – vuosikertomus [vuosi] 

Sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunta 

Sisämarkkinoiden hallinnointi osana 

eurooppalaista ohjausjaksoa – vuosikertomus 

[vuosi] 

Sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunta 

Kuluttajansuoja – vuosikertomus [vuosi] 

Sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunta 

Palvelut ja tavarat sisämarkkinoilla – 

vuosikertomus [vuosi] 

Aluekehitysvaliokunta [Järjestysnumero] taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus 

Oikeudellisten asioiden valiokunta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 

– [järjestysnumero] vuosikertomus [vuosi] 

Oikeudellisten asioiden valiokunta Euroopan unionin sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteet – [järjestysnumero] 

kertomus paremmasta lainsäädännöstä vuodelta 

[vuosi] 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunta  

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – 

vuosikertomus [vuosi] 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon valiokunta 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 

vuosikertomus [vuosi] 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon valiokunta 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 

Euroopan parlamentin toiminnassa – 

vuosikertomus [vuosi] 
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Liite 2 

 

 

Vuosittaisia toiminta- ja seurantakertomuksia koskevat mietinnöt, joiden laatimiseen 

myönnetään lupa automaattisesti ja jotka liittyvät tiettyihin työjärjestyksen kohtiin (näihin 

ei sovelleta samanaikaisesti laadittavien mietintöjen enimmäismäärää rajoittavaa kiintiötä) 

 

 

 

 

VALIOKUNTA OTSIKKO 

Ulkoasiainvaliokunta Ehdokasvaltiot – vuotuinen edistymiskertomus 

[vuosi] 

Ulkoasiainvaliokunta Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

täytäntöönpano – vuosikertomus [vuosi] 

Ulkoasiainvaliokunta (Turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alivaliokunta) 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

täytäntöönpano – vuosikertomus [vuosi] 

Ulkoasiainvaliokunta 

(Ihmisoikeuksien alivaliokunta) 

Ihmisoikeudet ja demokratia maailmassa ja 

Euroopan unionin toiminta tällä alalla – 

vuosikertomus [vuosi] 

Kansainvälisen kaupan valiokunta Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – 

vuosikertomus [vuosi] 

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen 

– petostentorjunta – vuosikertomus [vuosi] 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta Pankkiunioni – vuosikertomus [vuosi] 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kertomus verotuksesta [vuosi] 

Teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokunta 

Energiaunionin tila – vuosikertomus [vuosi] 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunta 

Parlamentin asiakirjojen julkisuus – vuosikertomus 

[vuosi] 

Perussopimus-, työjärjestys- ja 

toimielinasioiden valiokunta 

Euroopan tason poliittiset puolueet – vuosikertomus 

[vuosi] 

Vetoomusvaliokunta Vetoomusvaliokunnan vuonna [vuosi] käsittelemät 

asiat 

Vetoomusvaliokunta 

 

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta – 

vuosikertomus [vuosi] 
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Liite 3 

 

 

Täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt 

 

 

1. Täytäntöönpanosta laadittavien mietintöjen tarkoituksena on tiedottaa parlamentille 

unionin säädöksen tai muun, 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun välineen 

täytäntöönpanosta, jotta täysistunnossa voidaan tehdä päätelmiä ja antaa suosituksia 

toteutettavista konkreettisista toimista. Näissä mietinnöissä on kaksi osaa: 

 
– perustelut, joissa esittelijä kertoo tosiseikat ja omat havaintonsa 

täytäntöönpanotilanteesta 
 
– päätöslauselmaesitys, jossa esitetään keskeiset päätelmät ja konkreettiset suositukset 

toteutettavista toimista. 
 

Työjärjestyksen 52 a artiklan 2 kohdan mukaisesti esittelijä vastaa perustelujen 

laatimisesta, eikä niistä äänestetä. Jos vaikuttaa siltä, ettei lausuman sisällöstä tai 

laajuudesta päästä yhteisymmärrykseen tai se ei saa taakseen laajaa enemmistöä, 

puheenjohtaja voi kuulla valiokuntaa. 

 
2. Suunnitellessaan mietinnön laatimista täytäntöönpanosta valiokunnan on otettava 

asianmukaisesti huomioon se, onko asianomaisen lainsäädännön täytäntöönpanotilanteesta 

saatavilla luotettavia tietoja. 

 

3. Valiokunta järjestää täytäntöönpanoa koskevien mietintöjen jakamisen siten, ettei se 

haittaa muiden lainsäädäntömietintöjen ja ei-lainsäädäntömietintöjen jakamista. 

 

4. Täytäntöönpanoa koskevasta mietinnöstä äänestetään valiokunnassa viimeistään 

12 kuukauden kuluttua siitä, kun siitä on ilmoitettu valiokuntien 

puheenjohtajakokoukselle. Koordinaattorit voivat jatkaa tätä määräaikaa esittelijän 

perustellusta pyynnöstä. 

 

5. Esittelijää avustaa hallinnollinen projektiryhmä, jota koordinoi valiokunnan 

hallintovirkamies. Esittelijä mahdollistaa varjoesittelijöiden osallistumisen mietinnön 

laatimisen kaikissa vaiheissa. 

 

6. Esittelijällä on käytettävissään kaikki tarvittava asiantuntemus sekä parlamentin sisällä 

että ulkopuolella ja erityisesti 

 
– hän voi pyytää, että järjestetään vähintään yksi valiokunnan kuulemistilaisuus, ja 

ehdottaa paneelia koordinaattoreille, jotka tekevät lopullisen päätöksen; 
 
– hän saa analyyttista tukea parlamentin asiasta vastaavilta politiikkayksiköiltä ja 

parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston alaiselta vaikutusten jälkiarvioinnin 

yksiköltä (etenkin unionin lainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnit); 

 
– hän voi pyytää saada tehdä tarvittavia tiedonhankintamatkoja työjärjestyksen 

25 artiklan 9 kohdan mukaisesti; 
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– hän saa luvan tai valtuutuksen ottaa valiokunnan puolesta yhteyttä kansallisiin 
parlamentteihin, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomiteaan ja alueiden komiteaan sekä mihin tahansa muuhun asiaankuuluvaan 
elimeen tietojen saamiseksi; 

 
– hän saa puhemieheltä valtakirjan, jossa hänet valtuutetaan pyytämään komissiota 

luovuttamaan kaikki tarpeelliset tiedot unionin lainsäädännön tai muiden, 1 artiklan 

1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanosta. 

 
Esittelijä määrittelee kaikki nämä osatekijät ja järjestää ne projektiksi, joka annetaan 

koordinaattoreiden tai valiokunnan hyväksyttäväksi. 
 
7.  Esittelijä tiedottaa säännöllisesti valiokunnalle edistymisestään tiedonhankinnassa. 
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►B ►C1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/788, 

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, 

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ◄ 

(EUVL L 130, 17.5.2019, s. 55) 

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla: 

virallinen lehti 

N:o sivu päivämäärä 

►M1 Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1673, annettu 23 päivänä 
heinäkuuta 2019 

L 257 1 8.10.2019 

Oikaistu: 

►C1 Oikaisu, EUVL L 334, 27.12.2019, s. 168 (2019/788) 
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▼C1 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 

2019/788, 

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, 

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 

▼B 

I LUKU 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 artikla 

Kohde 

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettelyt ja edellytykset aloitteelle, 
jossa komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään aiheel
linen ehdotus asioista, joissa unionin kansalaisten mielestä tarvitaan 
unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, jäljempänä ’eurooppa
lainen kansalaisaloite’ tai ’aloite’. 

2 artikla 

Oikeus tukea eurooppalaista kansalaisaloitetta 

1. Jokaisella unionin kansalaisella, joka on ikänsä puolesta oikeutettu 
äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa, on oikeus tukea aloitetta 
allekirjoittamalla tuenilmaus tämän asetuksen mukaisesti. 

Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asettaa aloit
teen tukemiseen oikeuttavaksi vähimmäisiäksi 16 vuotta, jolloin niiden 
on ilmoitettava siitä komissiolle. 

2. Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden ja komis
sion on varmistettava, että vammaiset henkilöt voivat käyttää oikeuttaan 
tukea aloitteita ja saada käyttöönsä kaikki tarvittavat aloitteita koskevat 
tietolähteet muihin kansalaisiin nähden tasavertaisesti. 

3 artikla 

Vaadittu määrä allekirjoittajia 

1. Aloite on pätevä, jos 

a) sitä on tukenut vähintään miljoona unionin kansalaista 2 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, jäljempänä ’allekirjoittajat’, vähintään neljäso
sasta jäsenvaltioita; ja 

b) aloitteen rekisteröintiajankohtana vähintään neljäsosassa jäsenvalti
oita on allekirjoittajia vähintään liitteessä I vahvistettu vähimmäis
määrä, joka on kustakin jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamen
tin jäsenten lukumäärä kerrottuna Euroopan parlamentin jäsenten 
kokonaismäärällä. 

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi allekirjoittaja lasketaan jä
senvaltiossa, jonka kansalainen hän on, riippumatta siitä, missä hän 
allekirjoitti tuenilmauksen. 

▼B
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4 artikla 

Komission ja jäsenvaltioiden tiedotus ja avunanto 

1. Komissio tarjoaa kansalaisille ja järjestäjäryhmille eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen liittyvää helposti saatavilla olevaa ja kattavaa tie
dotusta ja avunantoa, myös ohjaamalla heidät asiaan liittyville tieto- ja 
avunantolähteille. 

Komissio asettaa eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan oppaan jul
kisesti saataville sekä verkossa että paperimuodossa kaikilla unionin 
toimielinten virallisilla kielillä. 

2. Komissio asettaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkoyhteis
työalustan maksutta saataville. 

Alusta tarjoaa eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa käytännön neu
vontaa ja oikeudellista neuvontaa sekä keskustelufoorumin tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi kansalaisten, järjestäjäryhmien, si
dosryhmien, kansalaisjärjestöjen, asiantuntijoiden ja muiden unionin toi
mielinten ja elinten välillä, jotka haluavat osallistua. 

Alustan on oltava vammaisille henkilöille esteetön. 

Alustan toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan Eu
roopan unionin yleisestä talousarviosta. 

3. Komissio asettaa saataville verkossa olevan rekisterin, jonka avulla 
järjestäjäryhmät voivat hallinnoida aloitettaan koko menettelyn ajan. 

Rekisteri koostuu julkisesta verkkosivustosta, jolla on tietoa eurooppa
laisesta kansalaisaloitteesta yleensä sekä tietoa yksittäisistä aloitteista ja 
niiden tilanteesta. 

Komissio saattaa rekisterin säännöllisesti ajan tasalle asettamalla järjes
täjäryhmän toimittamat tiedot saataville. 

4. Kun komissio on rekisteröinyt aloitteen 6 artiklan mukaisesti, se 
toimittaa käännöksen aloitteen sisällöstä, myös sen liiteasiakirjasta, kai
killa unionin toimielinten virallisilla kielillä liitteessä II vahvistetuissa 
rajoissa julkaistavaksi rekisterissä ja tuenilmausten keräämiseksi tämän 
asetuksen mukaisesti. 

Järjestäjäryhmä voi lisäksi toimittaa kaikilla unionin toimielinten viral
lisilla kielillä käännöksen aloitetta koskevista lisätiedoista sekä mahdol
lisesta liitteessä II tarkoitetusta säädösluonnoksesta, joka on toimitettu 
6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Nämä käännökset ovat aloitteen järjes
täjäryhmän vastuulla. Järjestäjäryhmän tarjoamien käännösten sisällön 
on vastattava 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetun aloitteen sisäl
töä. 

Komissio varmistaa, että rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevalla julkisella verkkosivustolla julkaistaan 6 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimitetut tiedot ja tämän kohdan mukaisesti toimitetut kään
nökset. 

5. Komissio kehittää tiedostojenvaihtopalvelun, jota käytetään tuen
ilmausten välittämiseen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 
12 artiklan mukaisesti, sekä asettaa tämän palvelun maksutta järjestäjä
ryhmien saataville. 

▼B
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6. Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampi yhteyspiste 
tietojen ja avun antamiseksi maksutta järjestäjäryhmille sovellettavan 
unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

II LUKU 

MENETTELYSÄÄNNÖKSET 

5 artikla 

Järjestäjäryhmä 

1. Aloitteen valmistelijana ja hallinnoijana on oltava vähintään seit
semästä luonnollisesta henkilöstä koostuva ryhmä, jäljempänä ’järjestä
järyhmä’. Euroopan parlamentin jäseniä ei oteta huomioon tätä vähim
mäismäärää laskettaessa. 

2. Aloitteen rekisteröintiajankohtana järjestäjäryhmän jäsenten on ol
tava unionin kansalaisia, jotka ovat ikänsä puolesta oikeutettuja äänes
tämään Euroopan parlamentin vaaleissa, ja ryhmään on kuuluttava vä
hintään seitsemässä eri jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä. 

Komissio julkaisee kunkin aloitteen osalta järjestäjäryhmän kaikkien 
jäsenten nimet rekisterissä asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. 

3. Järjestäjäryhmän on nimettävä yksi jäsenistään edustajaksi ja toi
nen varaedustajaksi, joiden vastuulla on huolehtia yhteydenpidosta jär
jestäjäryhmän ja unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan ja 
joilla on valtuudet toimia järjestäjäryhmän puolesta, jäljempänä ’yhteys
henkilöt’. 

Järjestäjäryhmä voi lisäksi nimetä enintään kaksi muuta luonnollista 
henkilöä, jotka on valittu joko sen jäsenten keskuudesta tai muulla 
tavoin ja joilla on valtuudet toimia yhteyshenkilöiden puolesta yhteyden 
pitämiseksi unionin toimielimiin koko menettelyn ajan. 

4. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista 
kokoonpanossaan koko menettelyn ajan ja annettava riittävä näyttö siitä, 
että 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Muutokset järjestä
järyhmän kokoonpanossa on vietävä tuenilmauslomakkeisiin, ja järjes
täjäryhmän jäsenten ja aiempien jäsenten nimien on oltava saatavilla 
rekisterissä koko menettelyn ajan. 

5. Järjestäjäryhmän jäsenet ovat sovellettavan kansallisen lainsäädän
nön mukaisesti yhteisvastuullisesti vastuussa kansalaisaloitteen järjestä
misen yhteydessä aiheutuneista mahdollisista vahingoista, kun on syyl
listytty laittomiin tekoihin tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestäjäryhmän edustajan vastuuta re
kisterinpitäjänä asetuksen (EU) 2016/679 82 artiklan 2 kohdan mukai
sesti. 

6. Rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 84 artiklan mukaisten 
seuraamusten soveltamista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että järjes
täjäryhmän jäseniin sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tämän asetuksen 
rikkomisesta ja erityisesti: 

▼B
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a) väärien ilmoitusten johdosta; 

b) tietojen väärinkäytön johdosta. 

7. Jos on perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
oikeushenkilö erityisesti tietyn aloitteen hallinnointia varten, kyseistä 
oikeushenkilöä on pidettävä järjestäjäryhmänä tai sen jäseninä, tapauk
sen mukaan, tämän artiklan 5 ja 6 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan ja 4–7 
kohdan, 7–19 artiklan ja liitteiden II–VII soveltamiseksi, jos järjestäjä
ryhmän edustajaksi nimetylle jäsenelle on annettu valtuudet toimia oi
keushenkilön puolesta. 

6 artikla 

Rekisteröinti 

1. Tuenilmauksia aloitteelle saa kerätä vasta, kun komissio on rekis
teröinyt aloitteen. 

2. Järjestäjäryhmän on toimitettava rekisteröintipyyntö komissiolle 
rekisterin välityksellä. 

Pyynnön toimittamisen yhteydessä järjestäjäryhmän on myös: 

a) annettava liitteessä II tarkoitetut tiedot jollakin unionin toimielinten 
virallisista kielistä; 

b) ilmoitettava 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi huomioon otet
tavat seitsemän jäsentä, jos järjestäjäryhmä koostuu useammasta kuin 
seitsemästä jäsenestä; 

c) tapauksen mukaan ilmoitettava oikeushenkilön perustamisesta 5 artik
lan 7 kohdan mukaisesti. 

▼C1 
Komissio tekee rekisteröintipyyntöä koskevan päätöksen kahden kuu
kauden kuluessa sen toimittamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
4 kohdan soveltamista. 

▼B 
3. Komissio rekisteröi aloitteen, jos 

a) järjestäjäryhmä on antanut riittävän näytön siitä, että 5 artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät, ja on nimennyt yhteyshen
kilöt 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti; 

b) 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa oikeushenkilö on 
perustettu nimenomaan aloitteen hallinnointia varten ja järjestäjäryh
män edustajaksi nimetylle jäsenelle on annettu valtuudet toimia oi
keushenkilön puolesta; 

c) mikään aloitteen osista ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä 
ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi; 

d) aloite ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty hai
tantekotarkoituksessa; 

e) aloite ei ole selvästi SEU 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen eikä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien vastai
nen. 

▼B
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Määrittäessään tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a–e alakohdassa 
säädettyjen vaatimusten täyttymistä komissio arvioi järjestäjäryhmän 2 
kohdan mukaisesti toimittamat tiedot. 

▼C1 
Jos yksi tai useampi tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a–e alakoh
dassa säädetyistä vaatimuksista ei täyty, komissio epää aloitteen rekis
teröinnin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista. 

▼B 
4. Jos komissio katsoo, että 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b, d 
ja e alakohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät, mutta 3 kohdan ensim
mäisen alakohdan c alakohdassa säädetty vaatimus ei täyty, se ilmoittaa 
kuukauden kuluessa pyynnön toimittamisesta järjestäjäryhmälle asiaa 
koskevan arvionsa ja sen perusteet. 

Tällaisessa tapauksessa järjestäjäryhmä voi joko muuttaa aloitetta ko
mission arvion huomioon ottamiseksi varmistaakseen, että aloite on 3 
kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 
mukainen, tai pitää voimassa tai peruuttaa alkuperäisen aloitteensa. Jär
jestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle valinnastaan kahden kuukau
den kuluessa komission arvion ja sen perustelujen vastaanottamisesta 
sekä toimitettava alkuperäistä aloitetta koskevat mahdolliset muutokset. 

Kun järjestäjäryhmä muuttaa alkuperäistä aloitettaan tai pitää sen voi
massa tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti, komissio 

a) rekisteröi aloitteen, jos se täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c 
alakohdassa säädetyn vaatimuksen; 

b) rekisteröi aloitteen osittain, jos osa aloitetta – sen päätavoitteet mu
kaan lukien – ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus 
unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi; 

c) muussa tapauksessa epää aloitteen rekisteröinnin. 

Komissio tekee pyyntöä koskevan päätöksen kuukauden kuluessa siitä, 
kun se on saanut järjestäjäryhmältä tämän kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot. 

5. Rekisteröity aloite on julkaistava rekisterissä. 

Jos komissio rekisteröi aloitteen osittain, se julkaisee tiedot aloitteen 
rekisteröinnin laajuudesta rekisterissä. 

Tällaisessa tapauksessa järjestäjäryhmän on varmistettava, että mahdol
liset allekirjoittajat saavat tiedon aloitteen rekisteröinnin laajuudesta ja 
siitä, että tuenilmauksia kerätään ainoastaan suhteessa rekisteröinnin laa
juuteen. 

6. Komissio rekisteröi aloitteen yksilöllisellä rekisteröintinumerolla ja 
ilmoittaa asiasta järjestäjäryhmälle. 

▼B
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7. Jos komissio epää aloitteen rekisteröinnin tai rekisteröi aloitteen 
vain osittain 4 kohdan mukaisesti, se perustelee päätöksensä ja ilmoittaa 
asiasta järjestäjäryhmälle. Se ilmoittaa järjestäjäryhmälle myös kaikki 
ryhmän käytettävissä olevat oikeudelliset ja muut keinot. 

Komissio asettaa rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koske
valla julkisella verkkosivustolla julkisesti saataville kaikki tämän artik
lan mukaisesti tekemänsä rekisteröintipyyntöjä koskevat päätökset. 

8. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aloitteen rekisteröin
nistä. 

7 artikla 

Aloitteen peruuttaminen 

Järjestäjäryhmä voi peruuttaa 6 artiklan mukaisesti rekisteröidyn aloit
teen milloin tahansa ennen sen toimittamista komissiolle 13 artiklan 
mukaisesti. Peruuttaminen on julkaistava rekisterissä. 

8 artikla 

Keruuaika 

1. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 12 kuukauden kuluessa järjes
täjäryhmän valitsemasta päivämäärästä, jäljempänä ’keruuaika’, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Kyseisen 
päivämäärän on oltava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, 
kun aloite on rekisteröity 6 artiklan mukaisesti. 

Järjestäjäryhmän on ilmoitettava valittu päivämäärä komissiolle viimeis
tään 10 työpäivää ennen kyseistä päivämäärää. 

Jos järjestäjäryhmä haluaa keruuajan kuluessa lopettaa tuenilmausten 
keräämisen ennen keruuajan loppumista, sen on ilmoitettava komissiolle 
aikeestaan vähintään 10 työpäivää ennen keruuajan päättymisajankoh
daksi valittua uutta päivämäärää. 

Komissio tiedottaa jäsenvaltioille ensimmäisessä alakohdassa tarkoite
tusta päivämäärästä. 

2. Komissio ilmoittaa keruuajan alkamis- ja päättymisajankohdat re
kisterissä. 

3. Komissio sulkee 10 artiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa to
teutettavan keruujärjestelmän ja järjestäjäryhmä sulkee 11 artiklassa tar
koitetun yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän keruuajan 
päättymispäivänä. 

9 artikla 

Tuenilmausten keruuta koskeva menettely 

1. Tuenilmaukset voi allekirjoittaa verkossa tai paperimuodossa. 

▼B
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2. Tuenilmausten keräämiseen saa käyttää ainoastaan liitteessä III 
esitettyjen mallien mukaisia lomakkeita. 

Järjestäjäryhmän on täytettävä liitteessä III esitetyt lomakkeet ennen 
tuenilmausten keräämisen aloittamista. Lomakkeilla annettavien tietojen 
on vastattava rekisterissä olevia tietoja. 

Jos järjestäjäryhmä päättää kerätä tuenilmaukset verkossa käyttäen 10 ar
tiklassa säädettyä keskitettyä verkossa toteutettavaa keruujärjestelmää, 
komissio vastaa liitteen III mukaisten lomakkeiden saataville asettami
sesta. 

Jos aloite on rekisteröity osittain 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, liit
teessä III esitetyissä lomakkeissa sekä keskitetyssä verkossa toteutetta
vassa keruujärjestelmässä ja tapauksen mukaan yksittäisessä verkossa 
toteutettavassa keruujärjestelmässä on otettava huomioon aloitteen rekis
teröinnin laajuus. Tuenilmauslomakkeita voidaan mukauttaa verkossa tai 
paperimuodossa toteutettavan keruun tarpeisiin. 

Liitettä III ei sovelleta, jos kansalaiset tukevat aloitetta verkossa 10 ar
tiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän 
välityksellä käyttäen tämän asetuksen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
asetuksen (EU) N:o 910/2014 mukaista ilmoitettua sähköisen tunnista
misen menetelmäänsä. Kansalaisten on ilmoitettava kansalaisuutensa, ja 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä luonnollisen henkilön tunnistetietoja 
koskevat vähimmäisvaatimukset komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) 2015/1501 ( 1 ) mukaisesti. 

3. Tuenilmauksen allekirjoittavaa henkilöä saa vaatia antamaan ai
noastaan liitteessä III mainitut henkilötiedot. 

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 30 päivään kesäkuuta 
2019 mennessä, haluavatko ne tulla sisällytetyksi liitteessä III olevan A 
vai B osan soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat, että ne 
sisällytetään liitteessä III olevan B osan soveltamisalaan, on ilmoitettava 
kyseisessä osassa tarkoitetun henkilökohtaisen tunnistenumeron (tai hen
kilöasiakirjan numeron) tyyppi tai tyypit. 

Komissio julkaisee rekisterissä liitteessä III esitetyt lomakkeet 1 päivään 
tammikuuta 2020 mennessä. 

Jäsenvaltio, joka on sisällytetty yhden liitteessä III olevan osan sovelta
misalaan, voi pyytää komissiolta siirtämistä toisen liitteessä III olevan 
osan soveltamisalaan. Sen on tehtävä pyyntönsä komissiolle viimeistään 
kuusi kuukautta ennen päivää, josta alkaen käytetään uusia lomakkeita. 

5. Järjestäjäryhmä vastaa paperisten tuenilmausten keräämisestä alle
kirjoittajilta. 

6. Henkilö saa allekirjoittaa tuenilmauksen tietylle aloitteelle vain 
kerran. 

▼B 

( 1 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1501, annettu 8 päivänä syys
kuuta 2015, yhteentoimivuusjärjestelmän vahvistamisesta sähköisestä tunnis
tamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämark
kinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
910/2014 12 artiklan 8 kohdan mukaisesti (EUVL L 235, 9.9.2015, s. 1).
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7. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle kussakin jäsenvalti
ossa kerättyjen tuenilmausten lukumäärä keruuaikana vähintään joka 
toinen kuukausi ja tuenilmausten lopullinen määrä kolmen kuukauden 
kuluessa keruuajan päättymisestä rekisterissä julkaisemista varten. 

Jos vaadittua määrää tuenilmauksia ei ole saatu tai jos järjestäjäryhmältä 
ei saada vastausta kolmen kuukauden kuluessa keruuajan päättymisestä, 
komissio sulkee aloitteen ja julkaisee tästä tiedotteen rekisterissä. 

10 artikla 

Keskitetty verkossa toteutettava keruujärjestelmä 

1. Komissio perustaa tuenilmausten verkossa toteutettavaa keräämistä 
varten 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä keskitetyn verkossa toteu
tettavan keruujärjestelmän ja huolehtii sen toiminnasta kyseisestä päi
västä alkaen päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti. 

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän perustamisesta ja 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta. Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän käy
tön on oltava maksutonta. 

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on oltava vammai
sille henkilöille esteetön. 

Keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä saadut tiedot on 
tallennettava komission tätä tarkoitusta varten käyttöön asettamille pal
velimille. 

Keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän on mahdollistettava 
paperimuodossa kerättyjen tuenilmausten syöttäminen järjestelmään. 

2. Komissio varmistaa kunkin aloitteen osalta, että tuenilmaukset 
voidaan kerätä keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä 
8 artiklan mukaisesti määritetyn keruuajan kuluessa. 

3. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava komissiolle viimeistään 10 työ
päivää ennen keruuajan alkua, haluaako se käyttää keskitettyä verkossa 
toteutettavaa keruujärjestelmää ja haluaako se syöttää paperimuodossa 
kerätyt tuenilmaukset järjestelmään. 

Jos järjestäjäryhmä haluaa syöttää paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset 
järjestelmään, sen on syötettävä sinne kaikki paperimuodossa kerätyt 
tuenilmaukset viimeistään kahden kuukauden kuluttua keruuajan päätty
misestä sekä ilmoitettava tästä komissiolle. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

a) kansalaiset voivat tukea aloitteita tuenilmauksilla verkossa käyttäen 
ilmoitettua sähköisen tunnistamisen menetelmää tai allekirjoittamalla 
tuenilmauksen sähköisellä allekirjoituksella asetuksen (EU) N:o 
910/2014 mukaisesti; 

b) asetuksen (EU) N:o 910/2014 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2015/1501 puitteissa kehitetty komission eIDAS-solmupiste tunnus
tetaan. 

▼B
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5. Komissio kuulee sidosryhmiä keskitetyn verkossa toteutettavan 
keruujärjestelmän kehittämisestä ja parantamisesta ja ottaa huomioon 
niiden ehdotukset ja huolenaiheet. 

11 artikla 

Yksittäiset verkossa toteutettavat keruujärjestelmät 

1. Jos järjestäjäryhmä ei käytä keskitettyä verkossa toteutettavaa ke
ruujärjestelmää, se voi kerätä verkossa annettavia tuenilmauksia useissa 
tai kaikissa jäsenvaltioissa muulla verkossa toteutettavalla yhdellä ke
ruujärjestelmällä, jäljempänä ’yksittäinen verkossa toteutettava keruujär
jestelmä’. 

Yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerätyt tiedot 
on säilytettävä jäsenvaltion alueella. 

2. Järjestäjäryhmän on varmistettava, että yksittäinen verkossa toteu
tettava keruujärjestelmä täyttää tämän artiklan 4 kohdassa ja 18 artiklan 
3 kohdassa säädetyt vaatimukset koko keruuajan loppuun asti. 

3. Aloitteen rekisteröinnin jälkeen ja ennen keruuajan alkamista jär
jestäjäryhmän on pyydettävä sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomais
ta, jossa yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerät
tyjä tietoja säilytetään, vahvistamaan, että järjestelmä täyttää tämän ar
tiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asetuksen (EU) 2016/679 VI luvun mukaisia kansallisten valvontaviran
omaisten valtuuksia. 

Jos yksittäinen verkossa toteutettava keruujärjestelmä on tämän artiklan 
4 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen, toimivaltaisen viranomai
sen on kuukauden kuluessa pyynnöstä annettava tästä liitteessä IV esi
tetyn mallin mukainen todistus. Järjestäjäryhmän on asetettava tämän 
todistuksen jäljennös julkisesti saataville verkkosivustolla, jota käytetään 
yksittäisessä verkossa toteutettavassa keruujärjestelmässä. 

Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten antamat todistukset. 

4. Yksittäisillä verkossa toteutettavilla keruujärjestelmillä on oltava 
riittävät tekniset ominaisuudet ja turvaominaisuudet, joilla varmistetaan 
koko keruuajan, että 

a) ainoastaan luonnolliset henkilöt voivat allekirjoittaa tuenilmauksen; 

b) aloitteesta annetut tiedot vastaavat rekisterissä julkaistuja tietoja; 

c) tiedot kerätään allekirjoittajilta liitteen III mukaisesti; 

d) allekirjoittajien antamat tiedot kerätään ja säilytetään turvallisesti. 

5. Komissio hyväksyy 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä täytän
töönpanosäädöksiä, joissa säädetään teknisistä eritelmistä tämän artiklan 
4 kohdan täytäntöönpanemiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hy
väksytään 22 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Komissio voi pyytää Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolta 
(ENISA) neuvoa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten eri
telmien laatimiseksi. 

▼B
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6. Jos tuenilmauksia kerätään yksittäisellä verkossa toteutettavalla 
keruujärjestelmällä, keruuaika saa alkaa vasta kun tälle järjestelmälle 
on annettu 3 kohdassa tarkoitettu todistus. 

7. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan viimeistään 31 päivänä joulu
kuuta 2022 6 artiklan mukaisesti rekisteröityihin aloitteisiin. 

12 artikla 

Jäsenvaltioiden suorittama tuenilmausten tarkastaminen ja 
vahvistaminen 

1. Kunkin jäsenvaltion on tarkastettava ja vahvistettava todistuksella, 
että sen kansalaisten allekirjoittamat tuenilmaukset ovat tämän asetuksen 
säännösten mukaisia, jäljempänä ’vastuujäsenvaltio’. 

2. Järjestäjäryhmän on toimitettava verkossa tai paperimuodossa ke
rätyt tuenilmaukset vastuujäsenvaltion 20 artiklan 2 kohdassa tarkoite
tuille toimivaltaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa keruua
jan päättymisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 
kohdan soveltamista. 

Järjestäjäryhmän on toimitettava tuenilmaukset toimivaltaisille viran
omaisille vain, jos aloitteelle on saatu 3 artiklassa säädetty vähimmäis
määrä allekirjoittajia. 

Tuenilmaukset toimitetaan kullekin toimivaltaiselle viranomaiselle vas
tuujäsenvaltiossa vain kerran, käyttäen liitteessä V esitettyä lomaketta. 

Verkossa kerätyt tuenilmaukset on toimitettava komission julkisesti saa
taville asettaman sähköisen skeeman mukaisesti. 

Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ja yksittäisen verkossa toteutetta
van keruujärjestelmän välityksellä verkossa kerätyt tuenilmaukset on 
toimitettava erikseen. 

3. Komissio toimittaa keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjes
telmän välityksellä verkossa kerätyt tuenilmaukset sekä paperimuodossa 
kerätyt tuenilmaukset, jotka on syötetty järjestelmään 10 artiklan 3 koh
dan toisen alakohdan mukaisesti, vastuujäsenvaltion toimivaltaiselle vi
ranomaiselle heti, kun järjestäjäryhmä on toimittanut liitteessä V tarkoi
tetun lomakkeen vastuujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tä
män artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Jos järjestäjäryhmä on kerännyt tuenilmaukset yksittäisen verkossa to
teutettavan keruujärjestelmän välityksellä, se voi pyytää komissiota toi
mittamaan nämä tuenilmaukset vastuujäsenvaltion toimivaltaiselle viran
omaiselle. 

Komissio toimittaa tuenilmaukset tämän artiklan 2 kohdan toisen–nel
jännen alakohdan mukaisesti käyttäen 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
tiedostojenvaihtopalvelua. 

▼B
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4. Toimivaltaisten viranomaisten on kolmen kuukauden kuluessa tu
enilmausten vastaanottamisesta tarkastettava ne asianmukaisin tarkastuk
sin, jotka voivat perustua satunnaisotantaan, noudattaen kansallista lain
säädäntöä ja käytäntöä. 

Jos verkossa ja paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset toimitetaan erik
seen, määräaika alkaa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on vas
taanottanut kaikki tuenilmaukset. 

Paperimuodossa kerättyjen tuenilmausten tarkastamista varten ei saa 
edellyttää allekirjoitusten todentamista. 

5. Tehtyjen tarkastusten perusteella toimivaltainen viranomainen vah
vistaa todistuksella asianomaisen jäsenvaltion osalta pätevien tuenilma
usten lukumäärän. Todistus on annettava järjestäjäryhmälle maksutta ja 
käyttäen liitteessä VI esitettyä mallia. 

Todistuksessa on täsmennettävä paperimuodossa ja verkossa kerättyjen 
pätevien tuenilmausten lukumäärä, mukaan lukien paperimuodossa ke
rätyt tuenilmaukset, jotka on syötetty järjestelmään 10 artiklan 3 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti. 

13 artikla 

Aloitteen toimittaminen komissiolle 

Järjestäjäryhmän on toimitettava aloite komissiolle kolmen kuukauden 
kuluessa viimeisen 12 artiklan 5 kohdassa säädetyn todistuksen saa
misesta. 

Järjestäjäryhmän on toimitettava liitteen VII mukainen täytetty lomake 
ja jäljennökset 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista todistuksista pape
rimuodossa tai sähköisesti. 

Komissio asettaa liitteessä VII esitetyn lomakkeen julkisesti saataville 
rekisterissä. 

14 artikla 

Julkaiseminen ja julkinen kuuleminen 

1. Kun komissio vastaanottaa pätevän aloitteen, jonka tuenilmaukset 
on kerätty ja vahvistettu 8–12 artiklan mukaisesti, se julkaisee vii
pymättä asiaa koskevan ilmoituksen rekisterissä ja toimittaa aloitteen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomi
tealle, alueiden komitealle sekä kansallisille parlamenteille. 

2. Järjestäjäryhmälle on annettava tilaisuus esitellä aloite Euroopan 
parlamentin järjestämässä julkisessa kuulemisessa kolmen kuukauden 
kuluessa sen toimittamisesta. 

Euroopan parlamentti järjestää julkisen kuulemisen tiloissaan. 

Komissio on edustettuna kuulemisessa asianmukaisella tasolla. 

Neuvostolle ja muille unionin toimielimille ja neuvoa-antaville elimille, 
kansallisille parlamenteille sekä kansalaisyhteiskunnalle on annettava 
tilaisuus osallistua kuulemiseen. 

Euroopan parlamentti varmistaa julkisten ja yksityisten etujen tasapuo
lisen edustuksen. 

▼B
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3. Euroopan parlamentti arvioi aloitteen poliittisen tuen julkisen kuu
lemisen jälkeen. 

15 artikla 

Komission suorittama tutkinta 

1. Kuukauden kuluessa aloitteen toimittamisesta 13 artiklan mukai
sesti komissio ottaa asianmukaisella tasolla vastaan järjestäjäryhmän, 
jotta tämä voi esittää yksityiskohtaisesti aloitteen tavoitteet. 

2. Komissio antaa kuuden kuukauden kuluessa 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesta aloitteen julkaisemisesta ja 14 artiklan 2 kohdassa tarkoite
tusta julkisesta kuulemisesta tiedonannon, jossa esitetään komission oi
keudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joita komissio mah
dollisesti aikoo toteuttaa, ja perustelut toimien toteuttamiselle tai toteut
tamatta jättämiselle. 

Kun komissio aikoo toteuttaa toimia aloitteen johdosta, muun muassa 
antaa tarvittaessa yhden tai useamman ehdotuksen unionin säädökseksi, 
tiedonannossa on myös esitettävä näiden toimien suunniteltu aikataulu. 

Tiedonanto annetaan tiedoksi järjestäjäryhmälle, Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komi
tealle ja se julkaistaan. 

3. Komissio ja järjestäjäryhmä ilmoittavat vastauksesta aloitteeseen 
allekirjoittajille 18 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

Komissio antaa rekisterissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koske
valla julkisella verkkosivustolla ajantasaista tietoa aloitteen johdosta an
netussa tiedonannossa esitettyjen toimien toteuttamisesta. 

16 artikla 

Vaaditun allekirjoittajamäärän saaneita kansalaisaloitteita koskevat 
Euroopan parlamentin seurantatoimet 

Euroopan parlamentti arvioi toimia, joita komissio on toteuttanut 15 ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedonannon perusteella. 

III LUKU 

MUUT SÄÄNNÖKSET 

17 artikla 

Avoimuus 

1. Järjestäjäryhmän on ilmoitettava rekisterissä ja tarpeen mukaan kam
panjan verkkosivustollaan julkaistaviksi selkeät, täsmälliset ja kattavat 
tiedot aloitteen rahoituslähteistä sellaisen tuen osalta, joka on enemmän 
kuin 500 euroa sponsoria kohden. 

▼B
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Ilmoitettujen rahoitus- ja tukilähteiden, sponsorit mukaan lukien, ja niitä 
vastaavien rahamäärien on oltava selvästi tunnistettavissa. 

Järjestäjäryhmän on toimitettava myös tiedot sitä vapaaehtoisesti autta
vista organisaatioista, jos tällainen tuki ei ole taloudellisesti mitattavissa. 

Nämä tiedot on ajantasaistettava vähintään joka toinen kuukausi rekis
teröintipäivästä siihen asti, kun aloite toimitetaan komissiolle 13 artiklan 
mukaisesti. Komissio asettaa tiedot julkisesti saataville selkeässä ja hel
posti saatavilla olevassa muodossa rekisterissä ja eurooppalaista kansa
laisaloitetta koskevalla julkisella verkkosivustolla. 

2. Komissiolla on oikeus pyytää, että järjestäjäryhmä toimittaa lisä
tietoja ja selvityksiä tämän asetuksen mukaisesti ilmoitetuista rahoitus- 
ja tukilähteistä. 

3. Komissio antaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä valituksia, 
jotka liittyvät järjestäjäryhmien ilmoittamien rahoitus- ja tukilähteitä 
koskevien tietojen täydellisyyteen ja oikeellisuuteen, ja asettaa yhtey
denottolomakkeen valitusten tekemistä varten julkisesti saataville rekis
terissä ja eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalla julkisella verkko
sivustolla. 

Komissio voi pyytää järjestäjäryhmältä lisätietoja tämän kohdan mukai
sesti vastaanotettujen valitusten johdosta ja tarpeen mukaan saattaa re
kisterissä ajan tasalle ilmoitettuja rahoitus- ja tukilähteitä koskevia tie
toja. 

18 artikla 

Viestintä 

1. Komissio tiedottaa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, sen tavoit
teista ja toiminnasta viestintätoimilla ja tiedotuskampanjoilla, joilla se 
osaltaan edistää kansalaisten aktiivista osallistumista unionin politiik
kaan. 

Euroopan parlamentti edistää osaltaan komission viestintätoimia. 

2. Tiettyä aloitetta koskevaa viestintä- ja tiedotustoimintaa varten 
järjestäjäryhmä tai komissio voi kerätä allekirjoittajien sähköpostiosoit
teita näiden nimenomaisella suostumuksella. 

Mahdollisille allekirjoittajille on tiedotettava, että suostumus sähköpos
tiosoitteiden keräämiseen ei ole edellytyksenä heidän oikeudelleen tukea 
aloitetta. 

3. Sähköpostiosoitteita ei saa kerätä tuenilmauslomakkeilla. Niitä voi
daan kuitenkin kerätä samaan aikaan tuenilmausten kanssa, jos ne kä
sitellään näistä erillään. 

▼B
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19 artikla 

Henkilötietojen suoja 

1. Järjestäjäryhmän edustaja on asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoi
tettu rekisterinpitäjä käsiteltäessä henkilötietoja tuenilmausten, sähkö
postiosoitteiden ja sponsoreita koskevien tietojen keräämisen yhteydes
sä. Jos perustetaan tämän asetuksen 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu 
oikeushenkilö, kyseinen oikeushenkilö on rekisterinpitäjä. 

2. Kun henkilötietoja käsitellään tuenilmausten tarkastamista ja vah
vistamista varten, tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat asetuksessa (EU) 2016/679 tar
koitettuja rekisterinpitäjiä. 

3. Komissio on asetuksen (EU) 2018/1725 mukainen rekisterinpitäjä, 
kun henkilötietoja käsitellään rekisterissä, verkkoyhteistyöalustassa, tä
män asetuksen 10 artiklassa tarkoitetussa keskitetyssä verkossa toteutet
tavassa keruujärjestelmässä ja sähköpostiosoitteita kerättäessä. 

4. Tuenilmauslomakkeissa annettuja henkilötietoja kerätään niitä toi
mintoja varten, jotka ovat tarpeen tietojen turvalliseksi keräämiseksi ja 
säilyttämiseksi 9–11 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioille toimittamiseksi 
sekä tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi 12 artiklan mukaisesti sekä tar
vittavien laatutarkastusten ja tilastollisen analyysin toteuttamiseksi. 

5. Järjestäjäryhmän ja tapauksen mukaan komission on hävitettävä 
kaikki aloitetta varten allekirjoitetut tuenilmaukset ja niiden jäljennökset 
viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on toimitettu komissiolle 
13 artiklan mukaisesti, tai viimeistään 21 kuukauden kuluttua keruuajan 
alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Jos 
aloite kuitenkin peruutetaan keruuajan alkamisen jälkeen, tuenilmaukset 
ja niiden jäljennökset on hävitettävä viimeistään kuukauden kuluttua 
7 artiklassa tarkoitetusta peruuttamisesta. 

6. Toimivaltaisen viranomaisen on hävitettävä kaikki tuenilmaukset 
ja niiden jäljennökset viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 12 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta. 

7. Tietylle aloitteelle annettuja tuenilmauksia ja niiden jäljennöksiä 
saa säilyttää 5 ja 6 kohdassa säädettyjä määräaikoja pidempään, jos se 
on tarpeen kyseiseen aloitteeseen liittyvien oikeudellisten tai hallinnol
listen menettelyjen vuoksi. Ne on hävitettävä viimeistään kuukauden 
kuluttua siitä, kun mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. 

8. Komission ja järjestäjäryhmän on hävitettävä kaikki 18 artiklan 2 
kohdan mukaisesti kerättyjen sähköpostiosoitteiden tallenteet joko vii
meistään kuukauden kuluttua aloitteen peruuttamisesta tai 12 kuukauden 
kuluttua keruuajan päättymisestä tai aloitteen toimittamisesta komissiol
le. Jos komissio kuitenkin esittää tiedonannolla toimet, joita se aikoo 
toteuttaa 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sähköpostiosoitteiden tallen
teet on hävitettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua tiedonannon 
julkaisemisesta. 
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9. Järjestäjäryhmän jäsenillä on oikeus pyytää henkilötietojensa pois
tamista rekisteristä kahden vuoden kuluttua kyseessä olevan aloitteen 
rekisteröinnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta heidän asetuksen 
(EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan. 

20 artikla 

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 11 artiklan soveltamiseksi yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun todistuksen antamisesta. 

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 12 artiklan soveltamiseksi yksi 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tuenilmausten tarkastamisme
nettelyn koordinoinnista ja 12 artiklan 5 kohdassa säädettyjen todistus
ten antamisesta. 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 päivään tammikuuta 
2020 mennessä 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten 
nimet ja osoitteet. Niiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten tietojen 
ajan tasalle saattamisesta. 

Komissio asettaa 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten 
nimet ja osoitteet julkisesti saataville rekisterissä. 

21 artikla 

Kansallisten säännösten toimittaminen 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän asetuksen täytäntöönpanemi
seksi antamansa erityiset säännökset komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2020. 

2. Komissio asettaa nämä säännökset julkisesti saataville rekisterissä 
sillä kielellä, jolla jäsenvaltio on ne toimittanut 1 kohdan mukaisesti. 

IV LUKU 

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET 

22 artikla 

Komiteamenettely 

1. Komissiota avustaa tämän asetuksen 11 artiklan 5 kohdan täytän
töönpanossa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 
182/2011 5 artiklaa. 

23 artikla 

Siirretty säädösvalta 

Siirretään komissiolle valta antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja sää
döksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä kyseisten liitteiden 
kannalta asiaan kuuluvien tämän asetuksen säännösten soveltamisalalla. 
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24 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat 
tässä artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle 6 päivästä kesäkuuta 2019 viiden vuoden 
ajaksi 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 
23 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lo
petetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myö
hempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös 
ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee 
kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädän
nöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopi
muksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio 
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kah
den kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa 
sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun 
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta 
säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella. 

V LUKU 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

25 artikla 

Uudelleentarkastelu 

Komissio tarkastelee eurooppalaisen kansalaisaloitteen toimintaa sään
nöllisesti ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2024 ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Näissä kertomuksissa tarkas
tellaan myös eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemisen vähimmäisi
kää jäsenvaltioissa. Kertomukset julkaistaan. 

26 artikla 

Kumoaminen 

Kumotaan asetus (EU) N:o 211/2011 1 päivästä tammikuuta 2020. 

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetuk
seen. 
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27 artikla 

Siirtymäsäännös 

Asetuksen (EU) N:o 211/2011 5–9 artiklaa sovelletaan edelleen 1 päivän 
tammikuuta 2020 jälkeen eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin, jotka on 
rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2020. 

28 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020. 

Tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohtaa, 10 artiklaa, 11 artiklan 5 kohtaa ja 
20–24 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulosta alkaen. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa. 

▼B
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LIITE I 

ALLEKIRJOITTAJIEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ JÄSENVALTIOTA KOHDEN 

Belgia 14 805 

Bulgaria 11 985 

Tšekki 14 805 

Tanska 9 870 

Saksa 67 680 

Viro 4 935 

Irlanti 9 165 

Kreikka 14 805 

Espanja 41 595 

Ranska 55 695 

Kroatia 8 460 

Italia 53 580 

Kypros 4 230 

Latvia 5 640 

Liettua 7 755 

Luxemburg 4 230 

Unkari 14 805 

Malta 4 230 

Alankomaat 20 445 

Itävalta 13 395 

Puola 36 660 

Portugali 14 805 

Romania 23 265 

Slovenia 5 640 

Slovakia 9 870 

Suomi 9 870 

Ruotsi 14 805 

▼M1
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LIITE II 

ALOITTEEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN VAADITTAVAT TIEDOT 

1. Aloitteen nimi (enintään 100 merkkiä) (*). 

2. Aloitteen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, tavoitteet (enin
tään 1 100 merkkiä ilman välilyöntejä; tasattu keskiarvo kieltä kohti) (*). 

Järjestäjäryhmä voi toimittaa aloitteen aiheesta, tavoitteista ja taustasta lii
teasiakirjan (enintään 5 000 merkkiä ilman välilyöntejä; tasattu keskiarvo 
kieltä kohti) (*). 

Järjestäjäryhmä voi toimittaa lisätietoja aloitteen aiheesta, tavoitteista ja taus
tasta. Se voi halutessaan esittää myös luonnoksen säädökseksi. 

3. Perussopimusten määräykset, joita ehdotetun toimen järjestäjäryhmä pitää 
asiaankuuluvina. 

4. Aloitteen järjestäjäryhmän seitsemän jäsenen, jotka asuvat seitsemässä eri 
jäsenvaltiossa, täydelliset nimet, postiosoitteet, kansalaisuudet ja syntymäajat; 
erikseen mainitaan, ketkä ovat edustaja ja varaedustaja, ja ilmoitetaan heidän 
sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa ( 1 ). 

Jos edustaja ja/tai varaedustaja eivät kuulu ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tettujen seitsemän jäsenen joukkoon, ilmoitetaan heidän täydelliset nimensä, 
postiosoitteensa, kansalaisuutensa, syntymäaikansa, sähköpostiosoitteensa ja 
puhelinnumeronsa. 

5. Asiakirjat, jotka todistavat kunkin 4 kohdassa tarkoitetun seitsemän jäsenen 
sekä edustajan ja varaedustajan, jos he eivät kuulu näiden seitsemän jäsenen 
joukkoon, täydelliset nimet, postiosoitteet, kansalaisuudet ja syntymäajat. 

6. Järjestäjäryhmän muiden jäsenten nimet. 

7. Asetuksen (EU) 2019/788 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, 
tapauksen mukaan, todistusasiakirjat siitä, että oikeushenkilö on perustettu 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti erityisesti tietyn aloitteen 
hallinnointia varten ja että järjestäjäryhmän edustajaksi nimetylle jäsenelle on 
annettu valtuudet toimia tämän oikeushenkilön puolesta. 

8. Aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet rekisteröintihetkellä. 

___________ 
(*) Komissio toimittaa kaikkien rekisteröityjen aloitteiden osalta näistä elemen

teistä käännöksen kaikille unionin toimielinten virallisille kielille. 

▼B 

( 1 ) Ainoastaan järjestäjäryhmän jäsenten täydelliset nimet, edustajan asuinmaa tai, tapauksen 
mukaan, oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee, yhteyshenkilöiden 
sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön saa
taville verkossa olevassa komission rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa hen
kilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi.
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LIITE III 

TUENILMAUSLOMAKE – A osa (1 ) 

(jäsenvaltiot, jotka eivät vaadi henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista) 

Tämän lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia. 

JÄRJESTÄJÄRYHMÄ ESITÄYTTÄÄ: 

1. Kaikki tämän lomakkeen allekirjoittajat ovat seuraavan jäsenvaltion kansalaisia: 

Merkitään kuhunkin luetteloon vain yksi jäsenvaltio. 

2. Euroopan komission rekisteröintinumero: 

3. Tuenilmausten keruuajan alkamis- ja päättymispäivät: 

4. Euroopan komission rekisterissä oleva aloitteen verkko-osoite: 

5. Aloitteen nimi: 

6. Aloitteen tavoitteet: 

7. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: 

[asetuksen (EU) 2019/788 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tapauksen mukaan lisäksi oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee]: 

8. Aloitteen (mahdollinen) verkkosivusto: 

▼B 

(1 ) Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. Aloitteen järjestäjäryhmä voi käyttää myös kaksipuolista paperiarkkia. Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ladataan keskitettyyn verkossa toteutettavaan keruu
järjestelmään käyttäen Euroopan komission antamaa koodia.
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ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: 

”Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle aloitteelle.” 

TÄYDELLISET ETUNIMET SUKUNIMET ASUINPAIKKA (1 ) 
(lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) SYNTYMÄAIKA PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS (2 ) 

(1 ) Ulkomailla asuvat Saksan kansalaiset vain, jos he ovat rekisteröineet nykyisen pysyvän asuinpaikkansa ulkomailla sijaitsevassa toimivaltaisessa Saksan diplomaattiedustustossa. 
(2) Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos lomake toimitetaan asetuksen (EU) 2019/788 10 artiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän tai kyseisen asetuksen 11 artiklassa tarkoitetun 

yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä. 

Tietosuojalauseke (2 ) paperilomakkeella tai yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten: 

Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimival
taisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjäryhmältä pääsyä omiin henkilötietoihinne, kyseisten 
tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista. 

Järjestäjäryhmä säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä 
ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä 
päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. 

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on 
tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

Aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö on yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä, ja kyseiseen henkilöön tai oikeushen
kilöön voi ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja. 

Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä. 

Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens- 
initiative/public/data-protection?lg=fi 

Tietosuojalauseke keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten: 

▼B 

(2 ) Keräystavan mukaan käytetään vain jompaakumpaa tietosuojalausekkeen versioista.
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Asetuksen (EU) 2018/1725 ja asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja 
tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää Euroopan komissiolta ja aloitteen järjestäjäryhmän 
edustajalta tai tapauksen mukaan sen perustamalta oikeushenkilöltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä kyseisten tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista. 

Euroopan komissio säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä 
ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä 
päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. 

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka 
taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja. 

Euroopan komissio ja aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö ovat asetuksessa (EU) 2018/1725 ja yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja 
yhteisiä rekisterinpitäjiä, ja niihin voidaan ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa annettuja tietoja. 

Järjestäjäryhmän tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission 
rekisterissä. 

Komission tietosuojavastaavan, henkilötietonne vastaanottavan ja niitä käsittelevän kansallisen viranomaisen, Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten 
yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi 

▼B
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TUENILMAUSLOMAKE – B osa (3 ) 

(jäsenvaltiot, jotka vaativat henkilökohtaisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan numeron ilmoittamista) 

Tämän lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia. 

JÄRJESTÄJÄRYHMÄ ESITÄYTTÄÄ: 

1. Kaikki tämän lomakkeen allekirjoittajat ovat seuraavan jäsenvaltion kansalaisia:

Merkitään kuhunkin luetteloon vain yksi jäsenvaltio.

Ks. Euroopan komission eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevalta verkkosivustolta tiedot henkilökohtaisista tunnistenumeroista / henkilöasiakirjan numeroista, joista toinen on ilmoitet
tava.

2. Euroopan komission rekisteröintinumero:

3. Tuenilmausten keruuajan alkamis- ja päättymispäivät:

4. Euroopan komission rekisterissä oleva aloitteen verkko-osoite:

5. Aloitteen nimi:

6. Aloitteen tavoitteet:

7. Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet:

[asetuksen (EU) 2019/788 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tapauksen mukaan lisäksi oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee]:

8. Aloitteen (mahdollinen) verkkosivusto:

▼B 

(3 ) Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille. Aloitteen järjestäjäryhmä voi käyttää myös kaksipuolista paperiarkkia. Paperimuodossa kerätyt tuenilmaukset ladataan keskitettyyn verkossa toteutettavaan keruu
järjestelmään käyttäen Euroopan komission antamaa koodia.
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ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: 

”Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle aloitteelle.” 

TÄYDELLISET ETUNI
MET SUKUNIMET HENKILÖKOHTAINEN TUNNISTENUMERO / 

HENKILÖASIAKIRJAN NUMERO 

HENKILÖKOHTAISEN TUNNISTE
NUMERON TAI HENKILÖASIAKIR

JAN TYYPPI 
PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS (1 ) 

(1 ) Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos lomake toimitetaan asetuksen (EU) 2019/788 10 artiklassa tarkoitetun keskitetyn verkossa toteutettavan keruujärjestelmän tai kyseisen asetuksen 11 artiklassa tarkoitetun 
yksittäisen verkossa toteutettavan keruujärjestelmän välityksellä. 

Tietosuojalauseke (4 ) paperilomakkeella tai yksittäisellä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten: 

Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimival
taisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjäryhmältä pääsyä omiin henkilötietoihinne, kyseisten 
tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista. 

Järjestäjäryhmä säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä 
ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä 
päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. 

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on 
tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

Aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö on yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä, ja kyseiseen henkilöön tai oikeushen
kilöön voi ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja. 

Tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä. 

Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens- 
initiative/public/data-protection?lg=fi 

▼B 

(4 ) Keräystavan mukaan käytetään vain jompaakumpaa tietosuojalausekkeen versioista.
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Tietosuojalauseke keskitetyllä verkossa toteutettavalla keruujärjestelmällä kerättäviä tuenilmauksia varten: 

Asetuksen (EU) 2018/1725 ja asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoittamianne henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja 
tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkastamiseksi ja vahvistamiseksi. Teillä on oikeus pyytää Euroopan komissiolta ja aloitteen järjestäjäryhmän 
edustajalta tai tapauksen mukaan sen perustamalta oikeushenkilöltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä kyseisten tietojen oikaisua ja niiden poistamista sekä niiden käsittelyn rajoittamista. 

Euroopan komissio säilyttää henkilötietojanne enintään kuukauden ajan siitä, kun aloite on toimitettu Euroopan komissiolle, tai 21 kuukautta keruuajan alkamisesta sen mukaan, kumpi näistä 
ajankohdista on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja määräaikoja pidempään hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä varten. Säilytysaika on tällöin enintään kuukausi siitä 
päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. 

Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka 
taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja. 

Euroopan komissio ja aloitteen järjestäjäryhmän edustaja tai tapauksen mukaan sen perustama oikeushenkilö ovat asetuksessa (EU) 2018/1725 ja yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja 
yhteisiä rekisterinpitäjiä, ja niihin voidaan ottaa yhteyttä käyttäen tässä lomakkeessa annettuja tietoja. 

Järjestäjäryhmän tietosuojavastaavan (jos sellainen on nimetty) yhteystiedot ovat saatavilla tämän lomakkeen 4 kohdassa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission 
rekisterissä. 

Komission tietosuojavastaavan, henkilötietonne vastaanottavan ja niitä käsittelevän kansallisen viranomaisen, Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten 
yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi 

▼B
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LIITE IV 

TODISTUS, JOLLA VAHVISTETAAN, ETTÄ VERKOSSA TOTEUTET
TAVA KERUUJÄRJESTELMÄ ON EUROOPPALAISESTA KANSALAISA
LOITTEESTA 17 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2019 ANNETUN EUROOPAN 
PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2019/788 MUKAI

NEN 

… (jäsenvaltion nimi) … (toimivaltaisen viranomaisen nimi) vahvistaa, että tämä 
yksittäinen verkossa toteutettava keruujärjestelmä … (verkkosivuston osoite), jota 
käytetään tuenilmausten keräämiseen kansalaisaloitteelle … (aloitteen nimi), 
jonka rekisteröintinumero on … (aloitteen rekisteröintinumero), on eurooppalai
sesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 asiaankuuluvien säännösten mu
kainen. 

Päiväys sekä toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja virallinen leima: 

▼B
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LIITE V 

LOMAKE, JOLLA TUENILMAUKSET TOIMITETAAN JÄSENVALTIOIDEN 
TOIMIVALTAISILLE VIRANOMAISILLE 

1. Yhteyshenkilöiden (järjestäjäryhmän edustajan ja varaedustajan) tai aloitetta 
hallinnoivan oikeushenkilön ja sen edustajan täydelliset nimet, postiosoitteet 
ja sähköpostiosoitteet: 

2. Aloitteen nimi: 

3. Komission rekisteröintinumero: 

4. Rekisteröintipäivä: 

5. Aloitteen allekirjoittaneiden (jäsenvaltion nimi) kansalaisten lukumäärä: 

6. Kerättyjen tuenilmausten kokonaismäärä: 

7. Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, joissa vaadittu jäsenvaltiokohtainen vä
himmäismäärä täyttyy: 

8. Liitteet: 

(Liitetään mukaan kaikkien sellaisten allekirjoittajien tuenilmaukset, jotka 
ovat kyseisen jäsenvaltion kansalaisia. 

Liitetään tarvittaessa mukaan todistus, jolla vahvistetaan, että yksittäinen 
verkossa toteutettava keruujärjestelmä on eurooppalaisesta kansalaisaloit
teesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) 2019/788 mukainen.) 

9. Vakuutan, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeita ja että tuen
ilmaukset on kerätty eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhti
kuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2019/788 9 artiklan mukaisesti. 

10. Päiväys ja yhteyshenkilön (edustajan/varaedustajan ( 1 )) tai oikeushenkilön 
edustajan allekirjoitus: 

▼B 

( 1 ) Tarpeeton yliviivataan.
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LIITE VI 

TODISTUS … (JÄSENVALTION NIMI) OSALTA KERÄTTYJEN PÄTEVIEN 
TUENILMAUSTEN MÄÄRÄN VAHVISTAMISESTA 

… (jäsenvaltion nimi) … (toimivaltaisen viranomaisen nimi) on suorittanut eu
rooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 12 artiklassa edellytetyt tar
peelliset tarkastukset ja vahvistaa, että aloitteelle, jonka rekisteröintinumero on … 
(aloitteen rekisteröintinumero), on annettu … (pätevien tuenilmausten lukumäärä) 
kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti pätevää tuenilmausta. 

Päiväys, allekirjoitus ja virallinen leima 

▼B
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LIITE VII 

LOMAKE, JOLLA ALOITE TOIMITETAAN EUROOPAN KOMISSIOLLE 

1. Aloitteen nimi: 

2. Komission rekisteröintinumero: 

3. Rekisteröintipäivä: 

4. Saatujen pätevien tuenilmausten lukumäärä (oltava vähintään 1 miljoona): 

5. Jäsenvaltioiden vahvistama allekirjoittajien lukumäärä: 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Allekirjoittajien lukumäärä 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK YHTEENSÄ 

Allekirjoittajien lukumäärä 

6. Yhteyshenkilöiden (järjestäjäryhmän edustajan ja varaedustajan) ( 1 ) tai aloi
tetta hallinnoivan oikeushenkilön ja sen edustajan täydelliset nimet, postiosoit
teet ja sähköpostiosoitteet: 

7. Ilmoitetaan aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet sekä taloudellisen tuen 
määrä aloitteen toimittamisajankohtana. 

8. Vakuutan, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeita ja että kaikkia 
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä 
asiaankuuluvia menettelyjä ja edellytyksiä on noudatettu. 

Päiväys ja yhteyshenkilön (edustajan/varaedustajan ( 2 )) tai oikeushenkilön 
edustajan allekirjoitus: 

9. Liitteet: (Liitetään mukaan kaikki todistukset) 

▼B 

( 1 ) Ainoastaan järjestäjäryhmän jäsenten täydelliset nimet, edustajan asuinmaa tai, tapauksen 
mukaan, oikeushenkilön nimi ja maa, jossa sen kotipaikka sijaitsee, yhteyshenkilöiden 
sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön saa
taville verkossa olevassa komission rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa hen
kilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi. 

( 2 ) Tarpeeton yliviivataan.
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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät 
vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien 

kautta. 

►B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 1141/2014, 

annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja 
rahoituksesta 

(EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1) 

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla: 

virallinen lehti 

N:o sivu päivämäärä 

►M1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/673, 
annettu 3 päivänä toukokuuta 2018 

L 114I 1 4.5.2018 

►M2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2019/493, 
annettu 25 päivänä maaliskuuta 2019 

L 85I 7 27.3.2019 
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, 
EURATOM) N:o 1141/2014, 

annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 

I LUKU 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 artikla 

Kohde 

Tässä asetuksessa säädetään edellytykset, joita sovelletaan Euroopan 
tasolla toimivien poliittisten puolueiden, jäljempänä ’Euroopan tason 
poliittiset puolueet’, ja Euroopan tasolla toimivien poliittisten säätiöiden, 
jäljempänä ’Euroopan tason poliittiset säätiöt’, perussääntöön ja 
rahoitukseen. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 

1) ’poliittisella puolueella’ kansalaisten muodostamaa ryhmittymää, 

— joka pyrkii poliittisiin päämääriin ja 

— joka on tunnustettu tai perustettu vähintään yhden jäsenvaltion 
oikeusjärjestyksen mukaisesti; 

2) ’poliittisella liitolla’ organisoitunutta yhteistyötä poliittisten puolu
eiden ja/tai kansalaisten välillä; 

3) ’Euroopan tason poliittisella puolueella’ poliittista liittoa, joka pyr
kii poliittisiin päämääriin ja jonka 6 artiklalla perustettu Euroopan 
tason poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaava viranomainen, 
jäljempänä ’vastuuviranomainen’, on rekisteröinyt tässä asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti; 

4) ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ yhteisöä, joka on muodolli
sesti lähellä jotakin Euroopan tason poliittista puoluetta, jonka vas
tuuviranomainen on rekisteröinyt tässä asetuksessa säädettyjen edel
lytysten ja menettelyjen mukaisesti ja joka toiminnallaan tukee ja 
täydentää unionin päämäärien ja perusarvojen puitteissa kyseisen 
Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteita suorittamalla yhtä 
tai useampaa seuraavista tehtävistä: 

a) seuraa ja analysoi keskustelua eurooppalaiseen yhteiskuntapoli
tiikkaan liittyvistä aiheista ja Euroopan integraatioprosessista ja 
osallistuu siihen; 

b) toteuttaa toimia, jotka liittyvät eurooppalaiseen yhteiskuntapoli
tiikkaan, kuten järjestää ja tukee seminaareja, koulutusta, konfe
rensseja ja tutkimuksia edellä mainituista aiheista asiaan liitty
vien sidosryhmien välillä, mukaan lukien nuorisojärjestöt ja 
muut kansalaisyhteiskunnan edustajat; 

▼B

F4_Asetus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

- 267 -



 

02014R1141 — FI — 27.03.2019 — 002.001 — 3 

c) kehittää yhteistyötä demokratian edistämiseksi, myös kolman
sissa maissa; 

d) tarjoaa puitteet kansallisille poliittisille säätiöille, tutkijoille ja 
muille asiaan liittyville toimijoille, jotta nämä voivat toimia yh
dessä Euroopan tasolla; 

5) ’alueparlamentilla’ tai ’alueneuvostolla’ elimiä, joiden jäsenet ovat 
joko aluevaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vas
tuussa vaaleilla valitulle elimelle; 

6) ’Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävällä rahoituk
sella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 ( 1 ), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, ensimmäisen osan 
VI osaston mukaisesti myönnettävää avustusta tai toisen osan VIII 
osaston mukaisesti myönnettävää rahoitusosuutta; 

7) ’lahjoituksella’ käteistä rahaa tai mitä tahansa luontoissuoritusta, 
tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoa
mista markkina-arvoa edullisemmin ja/tai mitä tahansa muuta lii
ketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle, lu
kuun ottamatta jäsenten suorittamia maksuja ja yksityishenkilöiden 
vapaaehtoista tavanomaista poliittista toimintaa; 

8) ’jäsenten suorittamalla maksulla’ käteismaksua, mukaan lukien jä
senmaksut, tai mitä tahansa luontoissuoritusta tai mitä tahansa ta
varoiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoa
mista markkina-arvoa edullisemmin ja/tai mitä tahansa muuta lii
ketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle ja 
jonka joku Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason 
poliittisen säätiön jäsen suorittaa tälle puolueelle tai säätiölle, lu
kuun ottamatta yksittäisten jäsenten vapaaehtoista tavanomaista po
liittista toimintaa; 

9) ’vuotuisella talousarviolla’ 20 ja 27 artiklaa sovellettaessa kokonais
menojen määrää tiettynä vuonna kyseisen Euroopan tason poliitti
sen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön tilinpäätöksessä 
ilmoitetun mukaisesti; 

▼M1 
10) ’kansallisella yhteyspisteellä’ yhtä tai useampaa henkilöä, jonka 

jäsenvaltioiden asiaankuuluvat viranomaiset ovat erityisesti nimen
neet tietojen vaihtoa varten tätä asetusta sovellettaessa; 

▼B 
11) ’kotipaikalla’ Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan ta

son poliittisen säätiön keskushallinnon sijaintipaikkaa; 

12) ’rinnakkaisilla rikkomuksilla’ kahta tai useampaa rikkomusta, jotka 
on tehty saman laittoman toiminnan yhteydessä; 

13) ’toistuvalla rikkomuksella’ rikkomusta, joka on tehty viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun sen tekijälle on määrätty seuraamus samantyyp
pisestä rikkomuksesta. 

▼B 

( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellet
tavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
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II LUKU 

EUROOPAN TASON POLIITTISTEN PUOLUEIDEN JA EUROOPAN 
TASON POLIITTISTEN SÄÄTIÖIDEN PERUSSÄÄNTÖ 

3 artikla 

Rekisteröintiä koskevat edellytykset 

1. Poliittinen liitto voi hakea rekisteröimistä Euroopan tason poliitti
seksi puolueeksi, jos se täyttää seuraavat edellytykset: 

a) sillä on perussäännössään ilmoitetuin tavoin kotipaikka jossakin 
jäsenvaltiossa; 

b) ►M1 sen jäsenpuolueita on edustettuina Euroopan parlamentissa 
tai kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai alueneu
vostoissa vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista; tai ◄ 

se on saanut tai sen jäsenpuolueet ovat saaneet viimeisimmissä 
Euroopan parlamentin vaaleissa vähintään kolme prosenttia kussa
kin valtiossa annetuista äänistä vähintään neljäsosassa jäsenvalti
oista; 

▼M1 
b a) sen jäsenpuolueet eivät ole muun Euroopan tason poliittisen puo

lueen jäseniä; 

▼B 
c) se kunnioittaa puolueohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perus

tana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oike
udet mukaan luettuina; 

d) se on osallistunut tai sen jäsenet ovat osallistuneet Euroopan par
lamentin vaaleihin tai se on ilmaissut tai sen jäsenet ovat ilmaisseet 
julkisesti aikovansa osallistua seuraaviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin; ja 

e) se ei tavoittele toiminnallaan voittoa. 

2. Hakija voi hakea rekisteröimistä Euroopan tason poliittiseksi sää
tiöksi, jos se täyttää seuraavat edellytykset: 

a) se on lähellä Euroopan tason poliittista puoluetta, joka on rekisteröity 
tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti; 

b) sillä on perussäännössään ilmoitetuin tavoin kotipaikka jossakin jä
senvaltiossa; 

c) se kunnioittaa ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana ole
via arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kun
nioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; 

▼B
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d) sen tavoitteet täydentävät sen Euroopan tason poliittisen puolueen 
tavoitteita, jota lähellä se muodollisesti on; 

e) sen hallintoelin koostuu jäsenistä, jotka ovat peräisin vähintään nel
jäsosasta jäsenvaltiota; ja 

f) se ei tavoittele toiminnallaan voittoa. 

3. Kullakin Euroopan tason poliittisella puolueella voi olla vain yksi 
sitä muodollisesti lähellä oleva Euroopan tason poliittinen säätiö. Kun
kin Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan 
tason poliittisen säätiön on varmistettava, että niiden päivittäisestä hal
linnosta ja päätöksenteosta vastaavat elimet ja kirjanpito pidetään eril
lään toisistaan. 

4 artikla 

Euroopan tason poliittisten puolueiden hallinto 

1. Euroopan tason poliittisen puolueen perussäännön on oltava sen 
jäsenvaltion sovellettavan lainsäädännön mukainen, jossa sen kotipaikka 
on, ja siinä on oltava määräyksiä, jotka kattavat ainakin seuraavat seikat: 

a) sen nimi ja logo, joiden on erotuttava selvästi muiden Euroopan 
tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
nimistä ja logoista; 

b) sen kotipaikan osoite; 

c) poliittinen ohjelma, josta käyvät ilmi sen tarkoitus ja tavoitteet; 

d) edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti ilmoitus 
siitä, että se ei tavoittele toiminnallaan voittoa; 

e) tarvittaessa sitä lähellä olevan poliittisen säätiön nimi ja niiden muo
dollisen suhteen kuvaus; 

f) sen hallinnollinen ja taloudellinen organisaatio ja menettelyt sekä 
erityisesti elimet ja toimenhaltijat, joilla on oikeus toimia hallinnol
lisena, taloudellisena ja laillisena edustajana, sekä tilinpäätöksen laa
timista, hyväksymistä ja tarkastusta koskevat säännöt; ja 

g) sisäinen menettely, jota noudatetaan, kun se puretaan vapaaehtoisesti 
Euroopan tason poliittisena puolueena. 

2. Euroopan tason poliittisen puolueen perussäännössä on oltava puo
lueen sisäistä organisaatiota koskevia määräyksiä, jotka kattavat ainakin 
seuraavat seikat: 

a) sen jäseneksi liittymistä ja jäsenyydestä eroamista ja erottamista kos
kevat yksityiskohtaiset säännöt sekä perussäännön liitteenä luettelo 
sen jäsenpuolueista; 

b) kaikentyyppisten jäsenten oikeudet ja velvollisuudet ja niiden äänioi
keudet; 

c) sen hallintoelinten toimivalta, vastuualueet ja kokoonpano sekä nii
den ehdokkaiden valintaa koskevat kriteerit ja heidän nimittämistään 
ja erottamistaan koskevat yksityiskohtaiset säännöt; 

▼B
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d) sen sisäiset päätöksentekomenettelyt, erityisesti äänestysmenettelyt ja 
päätösvaltaisuutta koskevat vaatimukset; 

e) sen suhtautuminen avoimuuteen, erityisesti kirjanpidon, tilinpidon ja 
lahjoitusten sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suojan osalta; ja 

f) sen perussäännön muuttamista koskeva sisäinen menettely. 

3. Kotipaikkajäsenvaltio voi asettaa perussääntöjä koskevia lisävaa
timuksia edellyttäen, että nämä lisävaatimukset eivät ole ristiriidassa 
tämän asetuksen kanssa. 

5 artikla 

Euroopan tason poliittisten säätiöiden hallinto 

1. Euroopan tason poliittisen säätiön perussäännön on oltava sen 
jäsenvaltion sovellettavan lainsäädännön mukainen, jossa sen kotipaikka 
on, ja siinä on oltava määräyksiä, jotka kattavat ainakin seuraavat seikat: 

a) sen nimi ja logo, joiden on erotuttava selvästi muiden Euroopan 
tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
nimistä ja logoista; 

b) sen kotipaikan osoite; 

c) kuvaus sen tarkoituksesta ja tavoitteista, joiden on sovittava yhteen 
2 artiklan 4 kohdassa lueteltujen tehtävien kanssa; 

d) edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti ilmoitus 
siitä, että se ei tavoittele toiminnallaan voittoa; 

e) sen Euroopan tason poliittisen puolueen nimi, jota lähellä säätiö on, 
ja niiden muodollisen suhteen kuvaus; 

f) luettelo sen elimistä, jossa täsmennetään niiden toimivalta, vastuu
alueet ja kokoonpano, sekä näiden elinten jäsenten ja johtajien ni
mittämistä ja erottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt; 

g) sen hallinnollinen ja taloudellinen organisaatio ja menettelyt sekä 
erityisesti elimet ja toimenhaltijat, joilla on oikeus toimia hallinnol
lisena, taloudellisena ja laillisena edustajana, ja tilinpäätöksen laa
timista, hyväksymistä ja tarkastusta koskevat säännöt; 

h) sen perussäännön muuttamista koskeva sisäinen menettely; ja 

i) sisäinen menettely, jota noudatetaan, kun se puretaan vapaaehtoisesti 
Euroopan tason poliittisena säätiönä. 

2. Kotipaikkajäsenvaltio voi asettaa perussääntöjä koskevia lisävaa
timuksia edellyttäen, että nämä lisävaatimukset eivät ole ristiriidassa 
tämän asetuksen kanssa. 

▼B
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6 artikla 

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason 
poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen 

1. Perustetaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan 
tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen, jäljempänä ’vastuu
viranomainen’, jonka tehtävänä on Euroopan tason poliittisten puoluei
den ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinti ja valvonta 
sekä seuraamusten määrääminen niille tämän asetuksen mukaisesti. 

2. Vastuuviranomaisen on oltava oikeushenkilö. Sen on oltava riip
pumaton ja hoidettava tehtäviään täysin tämän asetuksen mukaisesti. 

Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinnistä ja rekisteristä 
poistamisesta tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen ja edellytysten 
mukaisesti. Lisäksi vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että re
kisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliit
tiset säätiöt täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edel
lytykset ja 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdan sekä 5 artiklan 1 
kohdan a–e ja g alakohdan mukaisesti vahvistetut hallintoa koskevat 
säännökset. 

Vastuuviranomainen ottaa päätöksissään täysimääräisesti huomioon yh
distymisvapautta koskevan perusoikeuden ja tarpeen varmistaa poliittis
ten puolueiden moniarvoisuus Euroopassa. 

Vastuuviranomaista edustaa sen johtaja, joka tekee kaikki vastuuviran
omaisen päätökset sen puolesta. 

3. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jäljempänä yhdessä 
’nimittävä viranomainen’, nimittävät vastuuviranomaisen johtajan yhtei
sellä päätöksellä viisivuotiseksi toimikaudeksi, jota ei voida uusia, näi
den kolmen toimielimen pääsihteerien muodostaman valintalautakunnan 
ehdotusten perusteella ja avoimen hakumenettelyn jälkeen. 

Vastuuviranomaisen johtaja valitaan hänen henkilökohtaisten ominai
suuksiensa ja ammatillisen pätevyytensä perusteella. Hän ei saa olla 
Euroopan parlamentin jäsen, vaaleissa valittu luottamushenkilö tai Eu
roopan tason poliittisen puolueen tai säätiön nykyinen tai entinen työn
tekijä. Valitulla johtajalla ei saa olla vastuuviranomaisen johtajan ase
man ja hänen muiden virkatehtäviensä välisiä eturistiriitoja, erityisesti 
tämän asetuksen säännöksiä soveltamisen osalta. 

Eroamisen, eläkkeelle siirtymisen, erottamisen tai kuolemantapauksen 
johdosta avoimeksi tullut tehtävä täytetään samaa menettelyä 
noudattaen. 

Kun on kyse sääntöjen mukaisesta uudesta nimityksestä tai vapaaehtoi
sesta tehtävästä luopumisesta, johtaja jatkaa tehtävässään, kunnes hänen 
tilalleen nimitetty toinen henkilö on ottanut tehtävänsä vastaan. 

Jos vastuuviranomaisen johtaja ei enää täytä tehtävänsä suorittamisen 
edellytyksiä, vähintään kaksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
kolmesta toimielimestä voi erottaa hänet yhteisymmärryksessä ja ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetun valintalautakunnan omasta aloittees
taan tai jonkin näistä kolmesta toimielimestä esittämästä pyynnöstä laa
timan raportin perusteella. 

▼B
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Vastuuviranomaisen johtaja hoitaa tehtävänsä riippumattomasti. Vastuu
viranomaisen puolesta toimiessaan johtaja ei saa pyytää eikä ottaa oh
jeita miltään toimielimeltä tai hallitukselta tai muulta elimeltä tai laitok
selta. Vastuuviranomaisen johtajan on pidättäydyttävä kaikista toimista, 
jotka ovat ristiriidassa hänen tehtäviensä luonteen kanssa. 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio käyttävät johtajan suhteen 
yhdessä nimittävälle viranomaiselle neuvoston asetuksella (ETY, EHTY, 
Euratom) N:o 259/68 ( 1 ) säädetyissä Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavissa henkilöstösäännöissä (ja unionin muuta henkilöstöä kos
kevissa palvelussuhteen ehdoissa) annettua toimivaltaa. Nämä kolme 
toimielintä voivat sopia nimittävälle viranomaiselle annetun muun toi
mivallan siirtämisestä osittain tai kokonaan jollekin toimielimistä, sano
tun kuitenkaan rajoittamatta nimittämistä ja erottamista koskevien pää
tösten tekemistä. 

Nimittävä viranomainen voi antaa johtajalle muita tehtäviä edellyttäen, 
että näitä tehtäviä ei voida sovittaa yhteen vastuuviranomaisen johtajan 
tehtävistä aiheutuvan työmäärän kanssa eivätkä ne aiheuta eturistiriitoja 
tai vaaranna johtajan täydellistä riippumattomuutta. 

4. Vastuuviranomainen sijoitetaan Euroopan parlamenttiin, joka tar
joaa vastuuviranomaiselle riittävät toimistotilat ja hallinnolliset 
tukipalvelut. 

▼M2 
5. Vastuuviranomaisen johtajaa avustaa henkilöstö, jonka suhteen 
johtaja käyttää neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) 
N:o 259/68 säädetyissä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelus
suhteen ehdoissa nimittävälle viranomaiselle annettua toimivaltaa ja 
muuta henkilöstöä koskevien työsopimusten tekemiseen valtuutetulle 
viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä ’nimittävän viranomai
sen toimivalta’. Vastuuviranomainen voi käyttää kaikilla tehtäväalueil
laan muita kansallisia asiantuntijoita tai muuta sellaista henkilöstöä, joka 
ei ole sen palveluksessa. 

Vastuuviranomaisen henkilöstöön sovelletaan henkilöstösääntöjä ja 
unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja sekä näiden 
säännösten täytäntöönpanosääntöjä, jotka on annettu Euroopan unionin 
toimielinten yhteisellä päätöksellä. 

Henkilöstön valinta ei saa aiheuttaa eturistiriitaa vastuuviranomaiselle 
suoritettavien tehtävien ja muiden virkatehtävien välille, ja henkilöstön 
on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa sen tehtävien 
luonteen kanssa. 

▼B 
6. Vastuuviranomainen tekee Euroopan parlamentin ja tarvittaessa 
muiden toimielinten kanssa sopimuksia hallinnollisista järjestelyistä, 
joita sen tehtävien suorittaminen edellyttää, erityisesti 4, 5 ja 8 kohdan 
mukaisesti tarjottavia palveluja, henkilöstöä ja tukea koskevia 
sopimuksia. 

▼B 

( 1 ) Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä 
helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstö
sääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen 
ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovelletta
vien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).
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7. Määrärahat vastuuviranomaisen menoihin osoitetaan Euroopan 
unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koskevan pääluokan 
erillisestä osastosta. Määrärahojen on oltava riittävät vastuuviranomaisen 
täysimääräisen ja riippumattoman toiminnan varmistamiseksi. Johtaja 
toimittaa Euroopan parlamentille vastuuviranomaisen alustavan talousar
viosuunnitelman, ja se julkistetaan. Euroopan parlamentti siirtää näitä 
määrärahoja koskevat tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät vastuu
viranomaisen johtajalle. 

8. Vastuuviranomaiseen sovelletaan neuvoston asetusta N:o 1 ( 1 ). 

Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii vastuuviranomaisen 
ja rekisterin toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista. 

9. Vastuuviranomainen ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen 
hyväksyjä jakavat keskenään kaikki tiedot, joita tarvitaan niiden tämän 
asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen. 

10. Johtaja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissi
olle vuosittain kertomuksen vastuuviranomaisen toiminnasta. 

11. Euroopan unionin tuomioistuin tutkii vastuuviranomaisen päätös
ten laillisuuden Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
263 artiklan mukaisesti, ja sillä on toimivalta ratkaista vastuuviranomai
sen toiminnasta aiheutuneet vahingonkorvausta koskevat riidat Euroo
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 268 ja 340 artiklan mukai
sesti. Jos vastuuviranomainen laiminlyö tämän asetuksen nojalla siltä 
edellytetyn päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan 
panna vireille Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti. 

7 artikla 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteri 

1. Vastuuviranomainen perustaa Euroopan tason poliittisten puoluei
den ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisterin ja hoitaa sitä. 
Rekisterin tiedot ovat saatavilla sähköisesti 32 artiklan mukaisesti. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä rekisterin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tä
män asetuksen asiaankuuluvien säännösten soveltamisalalla seuraavista 
seikoista: 

a) vastuuviranomaisen hallussa olevat tiedot ja asiakirjat, joiden säilyt
tämiseen rekisterillä on toimivalta ja jotka sisältävät Euroopan tason 
poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön perussään
nöt, rekisteröintihakemuksen osana 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
mahdollisesti toimitetut muut asiakirjat, 15 artiklan 2 kohdassa tar
koitetut kotipaikkajäsenvaltioilta mahdollisesti saadut asiakirjat ja 
tiedot niiden henkilöiden henkilöllisyydestä, jotka ovat 4 artiklan 1 
kohdan f alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoi
tettuja niiden elinten jäseniä tai toimenhaltijoita, joilla on valtuudet 
toimia hallinnollisena, taloudellisena ja laillisena edustajana; 

▼B 

( 1 ) Neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan 
talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 
6.10.1958, s. 385/58).
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b) tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun rekisterin aineisto, jonka 
osalta rekisterillä on toimivalta vahvistaa lainmukaisuus, siten kuin 
vastuuviranomainen on sen vahvistanut tämän asetuksen mukaisen 
toimivaltansa perusteella. Vastuuviranomaisella ei ole toimivaltaa 
tarkistaa, täyttääkö Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan 
tason poliittinen säätiö kotipaikkajäsenvaltion asianomaiselle puolu
eelle tai säätiölle 4 ja 5 artiklan sekä 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
asettamat velvoitteet tai vaatimukset, jotka täydentävät tässä asetuk
sessa säädettyjä velvoitteita ja vaatimuksia. 

3. Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä rekisteriin sovellet
tavan rekisteröintinumerojärjestelmän yksityiskohdat ja vakiomuotoiset 
rekisteriotteet, jotka asetetaan kolmansien osapuolten saataville niiden 
pyynnöstä, mukaan lukien kirjeiden ja asiakirjojen sisältö. Näihin ottei
siin ei saa sisältyä muita henkilötietoja kuin niiden henkilöiden henki
löllisyys, jotka ovat 4 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 5 artiklan 1 
kohdan g alakohdassa tarkoitettuja niiden elinten jäseniä tai toimenhal
tijoita, joilla on valtuudet toimia hallinnollisena, taloudellisena ja lailli
sena edustajana. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 37 artik
lassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. 

8 artikla 

Rekisteröintihakemus 

1. Rekisteröintiä koskeva hakemus on toimitettava vastuuviranomai
selle. Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi rekisteröintiä koskeva hake
mus voidaan toimittaa ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen puolu
een kautta, jota lähellä hakija muodollisesti on. 

2. Hakemukseen on liitettävä 

a) asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää 3 artiklassa säädetyt 
edellytykset, mukaan lukien liitteessä esitetty vakiomuotoinen viral
linen ilmoitus; 

b) puolueen tai säätiön perussääntö, joka sisältää 4 ja 5 artiklassa vaa
ditut määräykset, mukaan lukien asiaankuuluvat liitteet ja tarvittaessa 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kotipaikkajäsenvaltion lausunto. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten soveltamis
alalla: 

a) mahdollisten 2 kohtaan liittyvien lisätietojen tai asiakirjojen määrit
telemiseksi, jotta vastuuviranomainen voi täyttää täysimääräisesti re
kisterin toimintaan liittyvät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa; 

b) liitteessä esitetyn vakiomuotoisen virallisen ilmoituksen muuttami
seksi hakijan täytettävien yksityiskohtien osalta, jos tämä on tarpeen 
sen varmistamiseksi, että käytettävissä on riittävät tiedot allekirjoit
tajasta, hänen tehtävästään ja Euroopan tason poliittisesta puolueesta 
tai säätiöstä, jota hänellä on oikeus edustaa ilmoitusta annettaessa. 

▼B
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4. Hakemuksen osana vastuuviranomaiselle toimitetut asiakirjat jul
kistetaan välittömästi 32 artiklassa tarkoitetulla verkkosivustolla. 

9 artikla 

Hakemuksen tarkastelu ja vastuuviranomaisen päätös 

1. Vastuuviranomainen tarkastelee hakemusta määrittääkseen, täyt
tääkö hakija 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja sisältääkö 
perussääntö 4 ja 5 artiklassa vaaditut määräykset. 

2. Vastuuviranomainen tekee päätöksen hakijan rekisteröinnistä, 
paitsi jos se toteaa, että hakija ei täytä 3 artiklassa säädettyjä rekiste
röinnin edellytyksiä tai että perussääntö ei sisällä 4 ja 5 artiklassa vaa
dittuja määräyksiä. 

Vastuuviranomainen julkistaa päätöksensä hakijan rekisteröinnistä kuu
kauden kuluessa rekisteröintihakemuksen vastaanottamisesta tai, jos so
velletaan 15 artiklan 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä, neljän kuukau
den kuluessa rekisteröintihakemuksen vastaanottamisesta. 

Jos hakemus on puutteellinen, vastuuviranomainen pyytää hakijaa välit
tömästi toimittamaan vaaditut lisätiedot. Toisessa alakohdassa säädetty 
määräaika alkaa kulua vasta päivästä, jona vastuuviranomainen on vas
taanottanut täydellisen hakemuksen. 

3. Edellä 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua vakiomuo
toista virallista ilmoitusta pidetään riittävänä, jotta vastuuviranomainen 
voi varmistua siitä, että hakija täyttää 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määritellyt edellytykset sen mu
kaan, kumpaa kohtaa sovelletaan. 

4. Vastuuviranomaisen päätös hakijan rekisteröimisestä julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä asianomaisen puolueen 
tai säätiön perussäännön kanssa. Päätös hakijan rekisteröinnin hylkää
misestä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä yk
sityiskohtaisten hylkäämisperusteiden kanssa. 

5. Rekisteröintihakemuksen osana 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimitettuihin asiakirjoihin tai perussääntöihin tehtävistä muutoksista 
on ilmoitettava vastuuviranomaiselle, joka saattaa rekisteröinnin ajan 
tasalle noudattaen soveltuvin osin 15 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä 
menettelyjä. 

6. Vastuuviranomaiselle on toimitettava vuosittain puolueen perus
sääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitetty ajantasainen luettelo 
Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenpuolueista. Muutokset, joiden 
seurauksena Euroopan tason poliittinen puolue ei mahdollisesti enää 
täytä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä edellytystä, on ilmoi
tettava vastuuviranomaiselle neljän viikon kuluessa tällaisesta 
muutoksesta. 

▼B
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10 artikla 

Rekisteröinnin edellytysten ja vaatimusten noudattamisen 
tarkistaminen 

1. Vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Eu
roopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt 
täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja 
4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdassa sekä 5 artiklan 1 kohdan 
a–e ja g alakohdassa säädetyt hallintoa koskevat säännökset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamista. 

2. Jos vastuuviranomainen toteaa, että jokin 1 kohdassa tarkoitetuista 
rekisteröinnin edellytyksistä tai hallintoa koskevista säännöksistä ei enää 
täyty, 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa säädettyjä edellytyksiä lukuun ottamatta, se ilmoittaa siitä 
asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle. 

3. ►M1 Euroopan parlamentti omasta aloitteestaan tai kansalaisten 
ryhmältä saadun asiaa koskevien parlamentin työjärjestyksen määräysten 
mukaisesti esitetyn perustellun pyynnön johdosta taikka neuvosto tai 
komissio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön sen tarkistamisesta, 
täyttääkö tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 2 
kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisissa tapauksissa ja 
16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuu
viranomainen pyytää 11 artiklan mukaisesti perustettua riippumattomista 
merkittävistä henkilöistä muodostuvaa komiteaa antamaan asiasta lau
sunnon. Komitea antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. ◄ 

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädettyjä menettelyjä ei saa 
aloittaa Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kahden kuukauden 
aikana. 

▼M2 
Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädettyjä menettelyjä ei saa 
aloittaa Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kahden kuukauden ai
kana. Tätä määräaikaa ei sovelleta 10 a artiklassa säädettyyn 
menettelyyn. 

▼B 
Vastuuviranomainen voi tehdä päätöksen rekisteristä poistamisesta sillä 
perusteella, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, ainoastaan, jos nämä 
edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti. Tällöin sovelletaan 
4 kohdassa säädettyä menettelyä. 

▼B
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4. Vastuuviranomaisen päätöksestä Euroopan tason poliittisen puolu
een tai säätiön poistamisesta rekisteristä sillä perusteella, että 3 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt 
edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti, ilmoitetaan Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle. Päätös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun päätös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet vas
tuuviranomaiselle, että ne eivät vastusta päätöstä. Jos Euroopan parla
mentti ja neuvosto vastustavat päätöstä, Euroopan tason poliittinen puo
lue tai säätiö pysyy rekisteröitynä. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa päätöstä ainoastaan 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
säädettyjen rekisteröinnin edellytysten arviointiin liittyvin perustein. 

Asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle on 
ilmoittava, että sen rekisteristä poistamista koskevaa vastuuviranomaisen 
päätöstä on vastustettu. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät kantansa perussopimusten 
mukaisesti vahvistettujen päätöksentekosääntöjensä mukaisesti. Vastus
taminen perustellaan asianmukaisesti, ja perustelut julkistetaan. 

5. Jos vastuuviranomaisen päätöstä Euroopan tason poliittisen puolu
een tai säätiön poistamisesta rekisteristä ei ole vastustettu 4 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen, päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä yhdessä rekisteristä poistamista koskevien yksityis
kohtaisten perustelujen kanssa, ja se tulee voimaan kolmen kuukauden 
kuluttua julkaisupäivästä. 

6. Euroopan tason poliittinen säätiö menettää ilman eri toimenpiteitä 
asemansa Euroopan tason poliittisena säätiönä, jos se Euroopan tason 
poliittinen puolue, johon sen toiminta liittyy, poistetaan rekisteristä. 

▼M2 

10 a artikla 

Henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvä 
tarkistusmenettely 

1. Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen 
säätiö ei saa tarkoituksellisesti vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa Euroopan 
parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä sitä, että luonnollinen hen
kilö tai oikeushenkilö rikkoo henkilötietojen suojaan sovellettavia sään
töjä. 

▼B

F4_Asetus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

- 278 -



 

02014R1141 — FI — 27.03.2019 — 002.001 — 14 

2. Jos vastuuviranomainen saa tiedon Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU) 2016/679 ( 1 ) 4 artiklan 21 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen valvontaviranomaisen päätöksestä, jonka mukaan luonnolli
nen henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen suojaan so
vellettavia sääntöjä ja jos kyseisen päätöksen perusteella tai muutoin on 
perusteltuja syitä uskoa, että rikkomus liittyy Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön poliittisiin toimiin Eu
roopan parlamentin vaalien yhteydessä, vastuuviranomainen vie asian 
tämän asetuksen 11 artiklalla perustetun riippumattomista merkittävistä 
henkilöistä muodostuvan komitean käsiteltäväksi. Vastuuviranomainen 
voi tarvittaessa olla yhteydessä asianomaiseen kansalliseen 
valvontaviranomaiseen. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu komitea antaa lausunnon siitä, onko 
asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa 
Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä kyseistä rikko
musta. Vastuuviranomainen pyytää lausuntoa viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluttua siitä, kun se sai tiedon kansallisen valvontaviran
omaisen päätöksestä. Vastuuviranomainen asettaa lyhyen ja kohtuullisen 
määräajan, jossa komitean on annettava lausuntonsa. Komitea noudattaa 
asetettua määräaikaa. 

4. Otettuaan huomioon komitean lausunnon vastuuviranomainen 
päättää 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan vii alakohdan mukaisesti, 
määrätäänkö asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
Euroopan tason poliittiselle säätiölle taloudellisia seuraamuksia. Vastuu
viranomaisen päätös on perusteltava asianmukaisesti erityisesti komitean 
lausunnon osalta, ja se on julkistettava nopeasti. 

5. Tässä artiklassa säädetty menettely ei vaikuta 10 artiklassa sää
dettyyn menettelyyn. 

▼B 

11 artikla 

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea 

1. Perustetaan riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva 
komitea. Se muodostuu kuudesta jäsenestä, ja Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio nimeävät kukin kaksi jäsentä. Komitean jäsenet 
valitaan heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja ammatillisen pä
tevyytensä perusteella. He eivät saa olla Euroopan parlamentin, neuvos
ton tai komission jäseniä, vaaleissa valittuja luottamushenkilöitä, Euroo
pan unionin virkamiehiä tai muita toimihenkilöitä taikka Euroopan tason 
poliittisen puolueen tai säätiön nykyisiä tai entisiä työntekijöitä. 

Komitean jäsenet hoitavat tehtäviään riippumattomasti. Jäsenet eivät saa 
pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään toimielimeltä tai hallitukselta tai 
muulta elimeltä tai laitokselta, ja heidän on pidättäydyttävä kaikista 
toimista, jotka ovat ristiriidassa heidän tehtäviensä kanssa. 

▼M2 

( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsitte
lyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
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Komitea uudistetaan kuuden kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin 
vaalien jälkeen pidettävän ensimmäisen istunnon päättymisestä. Jäsenten 
toimikautta ei voida uusia. 

2. Komitea hyväksyy työjärjestyksensä. Komitean jäsenet valitsevat 
komitean puheenjohtajan keskuudestaan työjärjestyksen mukaisesti. Eu
roopan parlamentti huolehtii komitean sihteeripalveluista ja rahoitukses
ta. Komitean sihteeristö toimii ainoastaan komitean alaisuudessa. 

3. ►M2 Komitea antaa vastuuviranomaisen pyynnöstä lausunnon: 

a) jos Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen 
säätiön katsotaan loukanneen selvästi ja vakavasti 3 artiklan 1 koh
dan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
Euroopan unionin perustana olevia arvoja; 

b) onko Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliitti
nen säätiö tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Euroo
pan parlamentin vaalien tulokseen hyödyntämällä henkilötietojen 
suojaan sovellettavien sääntöjen rikkomusta. 

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
komitea voi pyytää vastuuviranomaiselta, Euroopan parlamentilta, asian
omaiselta Euroopan tason poliittiselta puolueelta tai asianomaiselta Eu
roopan tason poliittiselta säätiöltä, muilta poliittisilta puolueilta, poliitti
silta säätiöiltä tai muilta sidosryhmiltä asiaankuuluvia asiakirjoja tai 
todisteita, ja se voi pyytää saada kuulla niiden edustajia. Ensimmäisen 
alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa 10 a artiklassa tar
koitettu kansallinen valvontaviranomainen tekee yhteistyötä komitean 
kanssa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. ◄ 

Lausunnoissaan komitea ottaa täysimääräisesti huomioon yhdistymisva
pautta koskevan perusoikeuden ja tarpeen varmistaa poliittisten puolu
eiden moniarvoisuus Euroopassa. 

Komitean lausunnot julkistetaan viipymättä. 

III LUKU 

EUROOPAN TASON POLIITTISTEN PUOLUEIDEN JA EUROOPAN 
TASON POLIITTISTEN SÄÄTIÖIDEN OIKEUDELLINEN ASEMA 

12 artikla 

Oikeushenkilöllisyys 

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla sää
tiöillä on eurooppalainen oikeushenkilöllisyys. 

13 artikla 

Oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema 

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla sää
tiöillä on oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
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14 artikla 

Sovellettava lainsäädäntö 

1. Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliitti
siin säätiöihin sovelletaan tätä asetusta. 

2. Niiden asioiden osalta, joita ei säännellä tällä asetuksella tai, jos 
asioita säännellään sillä vain osittain, asetuksen soveltamisalaan kuu
lumattomien näkökohtien osalta Euroopan tason poliittisiin puolueisiin 
ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin sovelletaan sen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön sovellettavia säännöksiä, jossa niiden kotipai
kat ovat. 

Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen sää
tiön muissa jäsenvaltioissa toteuttamaan toimintaan sovelletaan näiden 
jäsenvaltioiden asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. 

3. Niiden asioiden osalta, joita ei säännellä tällä asetuksella tai 2 
kohdan mukaisesti sovellettavilla säännöksillä tai, jos asioita säännellään 
niillä vain osittain, niiden soveltamisalaan kuulumattomien näkökohtien 
osalta Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliitti
siin säätiöihin sovelletaan niiden perussääntöjen määräyksiä. 

15 artikla 

Eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden saaminen 

1. Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason säätiö saa 
eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden päivänä, jona vastuuviranomai
sen 9 artiklan mukaisesti tekemä päätös sen rekisteröinnistä julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

2. Jos jäsenvaltio, jossa rekisteröintiä Euroopan tason poliittiseksi 
puolueeksi tai Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi hakeneen koti
paikka on, niin vaatii, 8 artiklan mukaisesti esitettyyn hakemukseen 
on liitettävä tämän jäsenvaltion antama lausunto, jossa todistetaan, että 
hakija täyttää kaikki hakemusta koskevat asiaankuuluvat kansalliset vaa
timukset ja että sen perussääntö on 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun sovellettavan lainsäädännön mukainen. 

3. Jos hakija on jäsenvaltion lainsäädännön nojalla oikeushenkilö, 
jäsenvaltion on pidettävä eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden saa
mista kansallisen oikeushenkilöllisyyden muuttamisena sitä seuraavaksi 
eurooppalaiseksi oikeushenkilöllisyydeksi. Eurooppalainen oikeushen
kilö säilyttää täysimääräisesti kansallisen oikeushenkilön aiemmat oike
udet ja velvoitteet, ja entinen kansallinen oikeushenkilö lakkaa olemasta. 
Asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa kohtuuttomia rajoittavia ehtoja 
tällaisen muuttamisen yhteydessä. Hakija säilyttää kotipaikkansa asian
omaisessa jäsenvaltiossa siihen asti, kun 9 artiklan mukainen päätös on 
julkaistu. 

4. Jos jäsenvaltio, jossa hakijan kotipaikka on, niin vaatii, vastuu
viranomainen vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetun julkaisupäivän vasta ky
seistä jäsenvaltiota kuultuaan. 
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16 artikla 

Eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden lakkaaminen 

1. Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen 
säätiö menettää eurooppalaisen oikeushenkilöllisyytensä sen jälkeen, 
kun Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu vastuuviranomai
sen päätös sen poistamisesta rekisteristä on tullut voimaan. Päätös tulee 
voimaan kolmen kuukauden kuluttua julkaisemisesta, jollei asianomai
nen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen 
säätiö pyydä lyhyempää määräaikaa. 

2. Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen 
säätiö poistetaan rekisteristä vastuuviranomaisen päätöksellä: 

a) edellä olevan 10 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen 
seurauksena; 

b) edellä 10 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa; 

c) asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason 
poliittisen säätiön pyynnöstä; tai 

d) tämän artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tar
koitetuissa tapauksissa. 

3. Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliitti
nen säätiö on laiminlyönyt vakavasti 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiset 
asiaankuuluvat velvoitteet, kotipaikkajäsenvaltio voi esittää vastuuviran
omaiselle rekisteristä poistamista koskevan asianmukaisesti perustellun 
pyynnön, jossa on ilmoitettava täsmällisesti ja kattavasti laiton toiminta 
ja yksittäiset kansalliset vaatimukset, joita ei ole noudatettu. Tällaisissa 
tapauksissa vastuuviranomainen: 

a) aloittaa 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkistusmenettelyn asioista, 
jotka liittyvät yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöihin, jotka vaikut
tavat unionin perustana olevien arvojen kunnioittamiseen, sellaisina 
kuin ne on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk
sen 2 artiklassa. Lisäksi sovelletaan 10 artiklan 4, 5 ja 6 kohtaa; 

b) päättää poistaa asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä, kun on kyse muista 
asioista ja kun asianomaisen jäsenvaltion perustellussa pyynnössä 
vahvistetaan, että kaikki kansalliset oikeuskeinot on käytetty. 

Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen 
säätiö on vakavasti laiminlyönyt 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiset asiaankuu
luvat velvoitteet ja jos asia liittyy yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöi
hin, jotka vaikuttavat unionin perustana olevien arvojen kunnioittami
seen, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta teh
dyn sopimuksen 2 artiklassa, asianomainen jäsenvaltio voi esittää vas
tuuviranomaiselle pyynnön tämän kohdan ensimmäisen alakohdan sään
nösten mukaisesti. Vastuuviranomainen toimii tämän kohdan ensimmäi
sen alakohdan a alakohdan mukaisesti. 

Kaikissa tapauksissa vastuuviranomaisen on toimittava viipymättä. Vas
tuuviranomainen ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle ja asianomaiselle 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle 
säätiölle rekisteristä poistamista koskevan perustellun pyynnön johdosta 
toteutetut toimenpiteet. 
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4. Vastuuviranomainen vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetun julkaisupäi
vän kuultuaan jäsenvaltiota, jossa Euroopan tason poliittisen puolueen 
tai Euroopan tason poliittisen säätiön kotipaikka on. 

5. Jos asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan 
tason poliittinen säätiö saa oikeushenkilöllisyyden kotipaikkajäsenval
tion lainsäädännön nojalla, tämän jäsenvaltion on pidettävä tällaista oi
keushenkilöllisyyden saamista eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden 
muuttamisena kansalliseksi oikeushenkilöllisyydeksi, joka säilyttää täy
simääräisesti entisen eurooppalaisen oikeushenkilön aiemmat oikeudet ja 
velvoitteet. Asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa kohtuuttomia ra
joittavia ehtoja tällaisen muuttamisen yhteydessä. 

6. Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliitti
nen säätiö ei saa oikeushenkilöllisyyttä kotipaikkajäsenvaltionsa lainsää
dännön mukaisesti, se on lakkautettava kyseisen jäsenvaltion sovelletta
van lainsäädännön mukaisesti. Asianomainen jäsenvaltio voi vaatia, että 
tällaista lakkauttamista edeltää asianomaisen puolueen tai säätiön kan
sallisen oikeushenkilöllisyyden saaminen 5 kohdan mukaisesti. 

7. Kaikissa 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa asianomaisen 
jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa säädettyä voittoa tavoit
telemattoman toiminnan edellytystä noudatetaan täysimääräisesti. Vas
tuuviranomainen ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä 
voivat sopia asianomaisen jäsenvaltion kanssa eurooppalaisen oikeus
henkilöllisyyden lakkaamiseen liittyvistä menettelytavoista, erityisesti 
varmistaakseen Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saadun rahoi
tuksen takaisinperinnän ja 27 artiklan mukaisesti määrättyjen taloudel
listen seuraamusten maksamisen. 

IV LUKU 

RAHOITUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 

17 artikla 

Rahoituksen edellytykset 

1. Euroopan tason poliittinen puolue, joka on rekisteröity tässä ase
tuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, joka on 
vähintään yhden jäsenensä edustamana Euroopan parlamentissa ja joka 
ei ole missään varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tuista poissulkemista edellyttävistä tilanteista, voi hakea rahoitusta Eu
roopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan parlamentin tulojen ja 
menojen hyväksyjän julkaisemassa rahoituksen suorittamispyynnössä 
vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti. 

2. Euroopan tason poliittinen säätiö, joka on lähellä 1 kohdassa tar
koitettuun rahoitukseen oikeutettua Euroopan tason poliittista puoluetta, 
joka on rekisteröity tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menet
telyjen mukaisesti ja joka ei ole missään varainhoitoasetuksen 106 artik
lan 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemista edellyttävistä tilanteista, voi 
hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan 
parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän julkaisemassa ehdotuspyyn
nössä vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti. 
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3. Määritettäessä kelpoisuutta saada Euroopan unionin yleisestä ta
lousarviosta myönnettävää rahoitusta tämän artiklan 1 kohdan ja 3 artik
lan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja 19 artiklan 1 kohdan sovelta
miseksi Euroopan parlamentin jäsenen katsotaan kuuluvan vain yhteen 
Euroopan tason poliittiseen puolueeseen, joka on tapauksen mukaan 
sama puolue, johon hänen kansallinen tai alueellinen poliittinen puolu
eensa kuuluu rahoitushakemusten viimeisenä jättöpäivänä. 

▼M1 
4. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävät rahoituso
suudet tai avustukset saavat olla enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen talousarvioon otetuista vuotuisista korvattavista kus
tannuksista ja 95 prosenttia Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheu
tuneista tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan tason poliittiset puolu
eet voivat käyttää unionin talousarviosta saamansa rahoituksen käyttä
mättä jääneen osan korvattavien kustannusten kattamiseen rahoituksen 
myöntämistä seuraavan varainhoitovuoden aikana. Määrät, jotka ovat 
edelleen käyttämättä tämän varainhoitovuoden jälkeen, peritään takaisin 
varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

▼B 
5. Rahoitusosuudesta korvattaviin kustannuksiin sisältyvät hallinto
menot sekä tekniseen tukeen, kokouksiin, tutkimukseen, rajat ylittäviin 
tapahtumiin, selvityksiin, tiedotukseen ja julkaisuihin liittyvät menot 
sekä kampanjoihin liittyvät menot 21 ja 22 artiklassa säädetyissä 
rajoissa. 

18 artikla 

Rahoitusta koskeva hakemus 

1. Saadakseen rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen sää
tiön, joka täyttää 17 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyt edellytykset, on 
tehtävä hakemus Euroopan parlamentille rahoituksen suorittamispyyn
nön tai ehdotuspyynnön perusteella. 

▼M2 
2. Euroopan tason poliittisen puolueen ja Euroopan tason poliittisen 
säätiön on hakemuksen tekemisajankohtana täytettävä 23 artiklassa lue
tellut velvoitteet ja pysyttävä hakemuksensa tekopäivästä rahoituksen tai 
avustuksen kattaman varainhoitovuoden tai toiminnan loppuun rekiste
röityneenä rekisterissä, eikä siihen saa kohdistua 27 artiklan 1 kohdassa 
ja 2 kohdan a alakohdan v, vi ja vii alakohdassa säädettyjä 
seuraamuksia. 

▼M1 
2 a. Euroopan tason poliittisen puolueen on liitettävä hakemukseensa 
todisteet siitä, että sen EU:n jäsenpuolueet ovat säännönmukaisesti koko 
ajan julkaisseet verkkosivustoillaan näkyvällä ja käyttäjäystävällisellä 
tavalla hakemusten viimeistä jättöpäivää edeltävinä 12 kuukautena Eu
roopan tason poliittisen puolueen poliittisen ohjelman ja logon. 

▼B 
3. Euroopan tason poliittisen säätiön on liitettävä hakemukseensa 
vuotuinen työohjelmansa tai toimintasuunnitelmansa. 

4. Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä 
hyväksyy päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa rahoituksen suorit
tamispyynnön tai ehdotuspyynnön päättymisestä ja valtuuttaa asian
omaisten määrärahojen myöntämisen ja hallinnoi niitä varainhoitoase
tuksen mukaisesti. 
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5. Euroopan tason poliittinen säätiö voi hakea rahoitusta Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta ainoastaan sen Euroopan tason poliitti
sen puolueen kautta, johon sen toiminta liittyy. 

19 artikla 

Rahoituksen myöntäminen ja jakaminen 

▼M1 
1. Saatavilla olevat määrärahat niille Euroopan tason poliittisille puo
lueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille, joille on 18 artiklan 
mukaisesti myönnetty rahoitusosuuksia tai avustuksia, jaetaan vuosittain 
seuraavasti: 

— 10 prosenttia määrärahoista jaetaan edunsaajina olevien Euroopan 
tason poliittisten puolueiden kesken tasaosuuksina, 

— 90 prosenttia määrärahoista jaetaan edunsaajina olevien Euroopan 
tason poliittisten puolueiden kesken suhteessa niiden osuuteen Eu
roopan parlamenttiin valituista jäsenistä. 

Samaa jakoperustetta sovelletaan rahoituksen myöntämiseen Euroopan 
tason poliittisille säätiöille sen mukaan, mitä Euroopan tason poliittista 
puoluetta lähellä ne ovat. 

▼B 
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrärahojen jakaminen perustuu 
niiden Euroopan parlamenttiin valittujen jäsenten lukumäärään, jotka 
ovat rahoitusta hakevan Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä 
rahoitusta koskevien hakemusten viimeisenä jättöpäivänä, ottaen huomi
oon 17 artiklan 3 kohdan. 

Tämän päivän jälkeen tapahtuvat jäsenten lukumäärän muutokset eivät 
vaikuta Euroopan tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason po
liittisten säätiöiden osuuteen rahoituksesta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 
17 artiklan 1 kohdassa säädettyyn vaatimukseen, jonka mukaan Euroo
pan tason poliittisen puolueen on oltava vähintään yhden jäsenensä 
edustamana Euroopan parlamentissa. 

20 artikla 

Lahjoitukset ja rahoitus 

1. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset 
säätiöt saavat ottaa luonnollisilta tai oikeushenkilöiltä vastaan lahjoituk
sia enintään 18 000 euroa vuodessa lahjoittajaa kohti. 

2. Kun Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliit
tiset säätiöt toimittavat vuotuisen tilinpäätöksensä 23 artiklan mukaisesti, 
niiden on samalla toimitettava myös luettelo kaikista lahjoittajista ja 
näiltä saaduista lahjoituksista ja ilmoitettava kunkin yksittäisen lahjoi
tuksen luonne ja arvo. Tätä kohtaa sovelletaan myös Euroopan tason 
poliittisten puolueiden jäsenpuolueiden ja Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden jäsenjärjestöjen suorittamiin maksuihin. 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on ilmoitettava nii
den luonnollisilta henkilöiltä saatujen lahjoitusten osalta, joiden arvo on 
yli 1 500 euroa ja enintään 3 000 euroa, ovatko lahjoittajat antaneet 
ennakolta kirjallisen suostumuksen lahjoituksen julkistamiseen 32 artik
lan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti. 
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3. Lahjoituksista, joita Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroo
pan tason poliittiset säätiöt ottavat vastaan Euroopan parlamentin vaaleja 
edeltävien kuuden kuukauden aikana, on ilmoitettava vastuuviranomai
selle kirjallisesti viikoittain ja 2 kohdan mukaisesti. 

4. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittis
ten säätiöiden vastaanottamista yksittäisistä lahjoituksista, joiden arvo on 
yli 12 000 euroa, on välittömästi ilmoitettava vastuuviranomaiselle kir
jallisesti ja 2 kohdan mukaisesti. 

5. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset 
säätiöt eivät saa ottaa vastaan mitään seuraavista: 

a) nimettömiä lahjoituksia tai maksuja; 

b) lahjoituksia Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien 
talousarvioista; 

c) lahjoituksia viranomaisilta, jäsenvaltiolta tai kolmannelta maalta tai 
liikeyrityksiltä, joihin nämä viranomaiset voivat suoraan tai välilli
sesti käyttää määräysvaltaa omistuksensa, rahoitusosuutensa tai yri
tystä koskevien sääntöjen perusteella; tai 

d) lahjoituksia kolmansiin maihin sijoittautuneilta yksityisiltä tahoilta tai 
kolmansien maiden yksityishenkilöiltä, joilla ei ole oikeutta äänestää 
Euroopan parlamentin vaaleissa. 

6. Jos lahjoitus ei ole tämän asetuksen perusteella sallittu, se on 30 
päivän kuluessa siitä, kun Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö 
on vastaanottanut sen: 

a) palautettava lahjoittajalle tai tämän puolesta toimivalle henkilölle; tai 

b) jos lahjoitusta ei ole mahdollista palauttaa, siitä on ilmoitettava vas
tuuviranomaiselle ja Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentin 
tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa määrän, joka voidaan ottaa 
vastaan, ja hyväksyy takaisinperinnän varainhoitoasetuksen 78 ja 
79 artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisesti. Varat otetaan Eu
roopan unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koske
vaan pääluokkaan yleisinä tuloina. 

7. Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenten suorittamat maksut 
ovat sallittuja. Näiden maksujen arvo saa olla enintään 40 prosenttia 
Euroopan tason poliittisen puolueen vuotuisesta talousarviosta. 

8. Euroopan tason poliittisen säätiön jäsenten ja Euroopan tason po
liittisen puolueen, jota lähellä se on, suorittamat maksut tällaiselle sää
tiölle ovat sallittuja. Näiden maksujen arvo saa olla enintään 40 prosent
tia asianomaisen Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta talous
arviosta eivätkä ne saa koostua varoista, jotka Euroopan tason poliitti
nen puolue on vastaanottanut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
tämän asetuksen mukaisesti. 

Tätä koskeva näyttövelvollisuus on asianomaisella Euroopan tason po
liittisella puolueella, jonka on selvästi osoitettava tilinpidossaan sitä 
lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön rahoittamiseen käytet
tyjen varojen alkuperä. 
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9. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset 
säätiöt voivat ottaa vastaan niiden jäseninä olevilta kansalaisilta maksu
ja, joiden arvo on enintään 18 000 euroa vuodessa jäsentä kohti, jos 
asianomainen jäsen suorittaa tällaisen maksun omasta puolestaan, sano
tun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 8 kohdan soveltamista. 

Ensimmäisen alakohdan mukaista enimmäismäärää ei sovelleta, jos 
asianomainen jäsen on myös Euroopan parlamentin, kansallisen parla
mentin tai alueparlamentin taikka alueneuvoston jäsen. 

10. Kaikki suoritetut maksut, jotka eivät ole tämän asetuksen nojalla 
sallittuja, on palautettava 6 kohdan mukaisesti. 

21 artikla 

Vaalikampanjoiden rahoittaminen Euroopan parlamentin vaalien 
yhteydessä 

1. Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, Euroopan tason poliittiset 
puolueet voivat käyttää niille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
tai muista lähteistä myönnettyä rahoitusta rahoittaakseen Euroopan par
lamentin vaaleihin liittyviä kampanjoita; niiden tai niiden jäsenten on 
osallistuttava näihin vaaleihin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti. 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaa
leilla annetun säädöksen 8 artiklan mukaan ( 1 ) kaikkien poliittisten puo
lueiden, ehdokkaiden ja kolmansien osapuolten vaalikulujen rahoittami
sesta ja mahdollisesta rajoittamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja 
niiden osallistumisesta Euroopan parlamentin vaaleihin säädetään kun
kin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä. 

2. Euroopan tason poliittisten puolueiden on vuotuisissa tilinpäätök
sissään selkeästi yksilöitävä menot, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitet
tuihin vaalikampanjoihin. 

22 artikla 

Rahoituksen käyttöä koskeva kielto 

1. Sen estämättä, mitä 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta tai mistä hyvänsä muusta lähteestä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa 
suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden tai eh
dokkaiden eikä etenkään kansallisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoi
tukseen. Näihin kansallisiin poliittisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin so
velletaan edelleen kansallisia sääntöjä. 

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden 2 artiklan 4 koh
dassa lueteltujen tehtävien suorittamiseen ja kattamaan menoja, jotka 
liittyvät suoraan niiden perussäännössä 5 artiklan mukaisesti asetettujen 
tavoitteiden toteuttamiseen. Rahoitusta ei erityisesti saa käyttää suoraan 
eikä välillisesti vaalien, poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden tai mui
den säätiöiden rahoittamiseen. 

3. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai mistä hyvänsä 
muusta lähteestä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa käyttää kan
sanäänestyskampanjoiden rahoitukseen. 

▼B 

( 1 ) EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.

F4_Asetus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

- 287 -



 

02014R1141 — FI — 27.03.2019 — 002.001 — 23 

V LUKU 

VALVONTA JA SEURAAMUKSET 

23 artikla 

Kirjanpito-, raportointi- ja tilintarkastusvelvoitteet 

1. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittis
ten säätiöiden on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
varainhoitovuoden päättymisestä vastuuviranomaiselle seuraavat asiakir
jat ja niiden jäljennös Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväk
syjälle ja niiden kotipaikkajäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle yh
teyspisteelle: 

a) vuotuinen tilinpäätöksensä ja siihen liittyvät huomautukset, jotka 
kattavat niiden tulot ja menot sekä varat ja vastuut varainhoitovuo
den alussa ja lopussa, siinä jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädän
nön mukaisesti, jossa puolueella tai säätiöllä on kotipaikka, ja vuo
tuinen tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien perus
teella, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 ( 1 ) 2 artiklassa; 

b) vuotuista tilinpäätöstä koskeva ulkopuolisen tilintarkastajan lausunto, 
joka kattaa sekä kyseisen tilinpäätöksen luotettavuuden että tulojen ja 
menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden ja jonka on laatinut riip
pumaton elin tai asiantuntija; ja 

c) luettelo lahjoittajista ja maksujen suorittajista ja näiltä saaduista lah
joituksista tai maksuista, jotka on ilmoitettu 20 artiklan 2, 3 ja 4 
kohdan mukaisesti. 

2. Jos Euroopan tason poliittiset puolueet vastaavat menojen toteut
tamisesta yhdessä kansallisten poliittisten puolueiden kanssa tai Euroo
pan tason poliittiset säätiöt yhdessä kansallisten poliittisten säätiöiden tai 
muiden järjestöjen kanssa, Euroopan tason poliittisille puolueille tai 
Euroopan tason poliittisille säätiöille suoraan tai näiden kolmansien 
osapuolten kautta aiheutuneista menoista on esitettävä tositteet 1 koh
dassa tarkoitettujen vuotuisten tilinpäätösten yhteydessä. 

3. Euroopan parlamentti valitsee, valtuuttaa ja kustantaa 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut riippumattomat elimet tai asiantuntijat. Niillä on 
oltava asianmukaiset valtuudet suorittaa tilintarkastuksia siinä jäsenval
tiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jossa niiden kotipaikka 
on tai jonne ne ovat sijoittautuneet. 

4. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittis
ten säätiöiden on toimitettava kaikki riippumattomien elinten tai asian
tuntijoiden pyytämät tiedot näiden suorittamaa tilintarkastusta varten. 

5. Riippumattomien elinten tai asiantuntijoiden on ilmoitettava vas
tuuviranomaiselle ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksy
jälle epäillystä laittomasta toiminnasta, petoksesta tai korruptiosta, joka 
saattaa vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Vastuuviranomainen ja 
Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittavat asiasta 
asianomaisille kansallisille yhteyspisteille. 

▼B 

( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 
19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltami
sesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).
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24 artikla 

Valvontaa koskevat yleiset säännöt 

1. Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen 
hyväksyjä ja toimivaltaiset jäsenvaltiot valvovat yhteistyössä Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista. 

2. Vastuuviranomainen valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tämän asetuksen mukaisten 
velvoitteiden noudattamista, erityisesti 3 artiklan, 4 artiklan 1 kohdan 
a, b ja d–f alakohdan, 5 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdan, 9 artiklan 
5 ja 6 kohdan sekä 20, 21 ja 22 artiklan osalta. 

Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä valvoo Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
tämän asetuksen mukaisesti myönnettävään unionin rahoitukseen liitty
vien velvoitteiden noudattamista varainhoitoasetuksen mukaisesti. Val
vontaa harjoittaessaan Euroopan parlamentti toteuttaa tarvittavat toimen
piteet unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten estämisen ja 
torjunnan alalla. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu vastuuviranomaisen ja Euroopan par
lamentin tulojen ja menojen hyväksyjän harjoittama valvonta ei saa 
ulottua 14 artiklassa tarkoitetusta sovellettavasta kansallisesta lainsää
dännöstä johtuvien Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden velvoitteiden noudattamiseen. 

4. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittis
ten säätiöiden on toimitettava kaikki vastuuviranomaisen, Euroopan par
lamentin tulojen ja menojen hyväksyjän, tilintarkastustuomioistuimen, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tai jäsenvaltioiden pyytämät 
tiedot, jotka ovat tarpeen sen valvonnan harjoittamiseksi, josta nämä 
ovat vastuussa tämän asetuksen mukaisesti. 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden on toimitettava pyynnöstä ja 20 artiklan noudattamisen val
vontaa varten vastuuviranomaiselle tiedot yksittäisten jäsenten suoritta
mista maksuista ja näiden jäsenten henkilöllisyydestä. Lisäksi vastuu
viranomainen voi tarvittaessa vaatia Euroopan tason poliittisia puolueita 
toimittamaan allekirjoitetut vakuutukset jäseniltä, jotka ovat vaaleilla 
valittuja luottamushenkilöitä, jotta voidaan valvoa 3 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn edellytyksen täytty
mistä. 

25 artikla 

Unionin rahoituksen toteuttaminen ja valvonta 

1. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittis
ten säätiöiden rahoitukseen tarkoitetuista määrärahoista päätetään vuo
tuisen talousarviomenettelyn yhteydessä, ja ne toteutetaan tämän asetuk
sen ja varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

▼B
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Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa rahoitusta 
ja avustuksia koskevat säännöt ja edellytykset rahoituksen suorittamis
pyynnöissä ja ehdotuspyynnöissä. 

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saatua rahoitusta ja sen 
käyttöä valvotaan varainhoitoasetuksen mukaisesti. 

Valvontaan kuuluu myös ulkopuolisen ja riippumattoman tilintarkasta
jan antama vuosittainen tilintarkastuslausunto, josta säädetään 23 artiklan 
1 kohdassa. 

3. Tilintarkastustuomioistuin käyttää tarkastusvaltuuksiaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti. 

4. Tämän asetuksen nojalla myönnettävää rahoitusta saavien Euroo
pan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöi
den on annettava tilintarkastustuomioistuimelle kaikki sen pyytämät 
asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän täyttämiseksi. 

5. Rahoitusosuutta ja avustusta koskevassa päätöksessä tai sopimuk
sessa on erikseen määrättävä, että Euroopan parlamentti ja tilintarkas
tustuomioistuin suorittavat tarkastuksen sekä asiakirjojen perusteella että 
paikan päällä sellaisessa Euroopan tason poliittisessa puolueessa, joka 
on saanut rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, tai Eu
roopan tason poliittisessa säätiössä, joka on saanut avustuksen Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta. 

6. Tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentin tulojen ja me
nojen hyväksyjä tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksy
jän valtuuttama muu ulkopuolinen elin voi suorittaa tarvittavat tarkas
tukset ja todentamiset paikan päällä, jotta voidaan todeta menojen lailli
suus sekä rahoitusosuutta ja avustusta koskevan päätöksen tai sopimuk
sen täytäntöönpanon asianmukaisuus sekä Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden osalta työohjelman tai toiminnan täytäntöönpanon asianmu
kaisuus. Asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön 
on toimitettava kaikki tämän tehtävän suorittamiseksi tarvittavat asiakir
jat tai tiedot. 

7. OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä 
suoritettavat selvitykset ja tarkastukset, Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ( 1 ) ja neuvoston ase
tuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 ( 2 ) vahvistettuja säännöksiä ja me
nettelyjä noudattaen, jotta voidaan määrittää, liittyykö viraston rahoitta
maan avustukseen tai sopimukseen petosta, korruptiota tai muuta lai
tonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin. Euroopan 
parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä voi sen tarkastusten tulosten 
perusteella päättää tarvittaessa rahoituksen ja avustusten takaisinperimi
sestä. 

▼B 

( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviras
ton (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) 
N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

( 2 ) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marras
kuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todenta
misista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja 
muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
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26 artikla 

Tekninen tuki 

Tekninen tuki, jota Euroopan parlamentti antaa Euroopan tason poliit
tisille puolueille, perustuu tasapuolisen kohtelun periaatteeseen. Se 
myönnetään vähintään yhtä edullisin edellytyksin kuin muille sellaisille 
ulkopuolisille järjestöille ja yhdistyksille, joille on mahdollista myöntää 
samanlaista tukea, ja se toimitetaan laskua ja maksua vastaan. 

27 artikla 

Seuraamukset 

1. Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisen puolueen 
tai säätiön poistamisesta rekisteristä 16 artiklan mukaisesti missä tahansa 
seuraavista tilanteista määrättynä seuraamuksena: 

a) jos asianomaisen poliittisen puolueen tai säätiön on lainvoimaisella 
tuomiolla todettu syyllistyneen varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 
kohdassa määriteltyyn unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
laittomaan toimintaan; 

▼M1 
b) jos 10 artiklan 2–5 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen on 

todettu, että se ei enää täytä yhtä tai useampaa 3 artiklan 1 tai 2 
kohdassa säädettyä edellytystä; 

b a) jos kyseisen puolueen tai säätiön rekisteröintipäätös perustuu vir
heellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin, joista hakija on vastuussa, 
tai jos tällainen päätös on saatu aikaan vilpillisesti; tai 

▼B 
c) jos kansallisen lainsäädännön mukaisten velvoitteiden vakavan lai

minlyönnin perusteella esitetty, jäsenvaltion tekemä rekisteristä 
poistamista koskeva pyyntö täyttää 16 artiklan 3 kohdan b alakoh
dassa säädetyt vaatimukset. 

2. Vastuuviranomainen määrää taloudellisia seuraamuksia seuraavissa 
tilanteissa: 

a) rikkomukset, joita ei voida ilmaista määrällisesti: 

i) jos 9 artiklan 5 ja 6 kohdan vaatimuksia ei noudateta; 

ii) jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliit
tinen säätiö ei täytä tekemiään sitoumuksia eikä toimi 4 artiklan 
1 kohdan a, b ja d–f alakohdan sekä 5 artiklan 1 kohdan a, b, d 
ja e alakohdan mukaisesti toimittamiensa tietojen mukaisesti; 

iii) jos luetteloa lahjoittajista ja näiden tekemistä lahjoituksista ei 
toimiteta 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai lahjoituksista ei 
ilmoiteta 20 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti; 

iv) jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliit
tinen säätiö on laiminlyönyt 23 artiklan 1 kohdassa tai 24 artik
lan 4 kohdassa säädetyt velvoitteet; 

▼B
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v) jos Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason po
liittisen säätiön on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllisty
neen varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa määriteltyyn 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan laittomaan 
toimintaan; 

vi) jos asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroo
pan tason poliittinen säätiö on milloin tahansa tarkoituksellisesti 
jättänyt toimittamatta tietoja tai toimittanut virheellisiä tai har
haanjohtavia tietoja tai jos elimet, jotka on tässä asetuksessa 
valtuutettu suorittamaan Euroopan unionin yleisestä talousarvi
osta myönnettävää rahoitusta saavien edunsaajien tilintarkastuk
sia tai muita tarkastuksia, havaitsevat vuotuisissa tilinpäätöksissä 
epätarkkuuksia, joita pidetään asetuksen (EY) N:o 1606/2002 
2 artiklassa määriteltyjen kansainvälisten tilintarkastusstandar
dien mukaisesti olennaisten erien esittämättä jättämisenä tai vir
heellisenä esittämisenä; 

▼M2 
vii) jos 10 a artiklassa säädetyn tarkastusmenettelyn mukaisesti to

detaan, että Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan ta
son poliittinen säätiö on tarkoituksellisesti vaikuttanut tai yrittä
nyt vaikuttaa Euroopan parlamentin vaalien tulokseen hyödyn
tämällä henkilötietojen suojaan sovellettavien sääntöjen 
rikkomusta. 

▼B 
b) rikkomukset, jotka voidaan ilmaista määrällisesti: 

i) jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliit
tinen säätiö on ottanut vastaan lahjoituksia ja maksuja, jotka eivät 
ole 20 artiklan 1 tai 5 kohdan nojalla sallittuja, paitsi jos 20 ar
tiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät; 

ii) jos 21 ja 22 artiklassa säädettyjä vaatimuksia ei ole noudatettu. 

3. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä voi sulkea 
Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen sää
tiön unionin tulevan rahoituksen ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi 
tai, jos rikkomus uusitaan viiden vuoden kuluessa, enintään kymme
neksi vuodeksi, jos sen on todettu syyllistyneen johonkin 2 kohdan a 
alakohdan v ja vi alakohdassa lueteltuun rikkomukseen. Tämä ei rajoita 
varainhoitoasetuksen 204 n artiklassa säädettyjä Euroopan parlamentin 
tulojen ja menojen hyväksyjän valtuuksia. 

4. Edellä olevan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi Euroopan tason poliit
tiselle puolueelle tai säätiölle määrätään seuraavat taloudelliset seur
aamukset: 

a) kun on kyse rikkomuksista, joita ei voida ilmaista määrällisesti, 
kiinteä prosenttiosuus asianomaisen Euroopan tason poliittisen puo
lueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta 
talousarviosta: 

— 5 prosenttia; tai 

— 7,5 prosenttia, jos on kyse rinnakkaisista rikkomuksista; tai 

— 20 prosenttia, jos on kyse toistuvasta rikkomuksesta; tai 

— kolmasosa edellä mainituista prosenttiosuuksista, jos asianomai
nen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliit
tinen säätiö on vapaaehtoisesti ilmoittanut rikkomuksesta, ennen 
kuin vastuuviranomainen on aloittanut tutkinnan virallisesti, 
myös kun on kyse rinnakkaisesta rikkomuksesta tai toistuvasta 
rikkomuksesta, ja asianomainen puolue tai säätiö on toteuttanut 
asianmukaiset korjaavat toimenpiteet; 

▼B
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— 50 prosenttia asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen 
tai Euroopan tason poliittisen säätiön edellisen vuoden talous
arviosta, jos sen on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllisty
neen varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa määriteltyyn 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan laittomaan toimintaan; 

b) kun on kyse rikkomuksista, jotka voidaan ilmaista määrällisesti, kiin
teä prosenttiosuus sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, 
joista ei ole ilmoitettu, seuraavan asteikon mukaisesti niin, että enim
mäismäärä on 10 prosenttia asianomaisen Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai Euroopan tason poliittisen puolueen säätiön vuotuisesta 
talousarviosta: 

— 100 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määris
tä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat enintään 50 000 
euroa; tai 

— 150 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määris
tä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 50 000 euroa 
mutta enintään 100 000 euroa; tai 

— 200 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määris
tä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 100 000 
euroa mutta enintään 150 000 euroa; tai 

— 250 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määris
tä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 150 000 
euroa mutta enintään 200 000 euroa; tai 

— 300 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määris
tä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 200 000 
euroa; tai 

— kolmasosa edellä mainituista prosenttiosuuksista, jos Euroopan 
tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on 
vapaaehtoisesti ilmoittanut rikkomuksesta, ennen kuin vastuu
viranomainen ja/tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen 
hyväksyjä on aloittanut tutkinnan virallisesti, ja asianomainen 
puolue tai säätiö on toteuttanut asianmukaiset korjaavat 
toimenpiteet. 

Edellä esitettyjä prosenttisuuksia sovellettaessa kutakin lahjoitusta tai 
maksua tarkastellaan erikseen. 

5. Aina kun Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö on syyllistynyt tämän asetuksen rinnakkaisiin rikko
muksiin, määrätään vain vakavimpaan rikkomuksen johdosta säädetty 
seuraamus, jollei 4 kohdan a alakohdassa ole toisin säädetty. 

6. Tässä asetuksessa säädettyihin seuraamuksiin sovelletaan viiden 
vuoden vanhentumisaikaa siitä päivästä, jona asianomainen rikkomus 
tehty, tai, jos on kyse jatkuvista tai toistuvista rikkomuksista, siitä päi
västä, jona asianomainen rikkomus on päättynyt. 

▼M2 
7. Jos 10 a artiklassa tarkoitettu kansallisen valvontaviranomaisen 
päätös on kumottu tai jos siihen kohdistuva oikeussuojakeino on myön
netty, edellyttäen, että kaikki kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty, 
vastuuviranomainen tarkastelee uudelleen 2 kohdan a alakohdan vii ala
kohdan nojalla annettuja seuraamuksia asianomaisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön pyynnöstä. 
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27 a artikla 

Luonnollisten henkilöiden vastuu 

Kun vastuuviranomainen määrää taloudellisen seuraamuksen 27 artiklan 
2 kohdan a alakohdan v tai vi alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, se 
voi 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua takaisinperintää varten päättää, 
että luonnollinen henkilö, joka on Euroopan tason poliittisen puolueen 
tai Euroopan tason poliittisen säätiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsen tai jolla on tällaisen poliittisen puolueen tai säätiön osalta edustus-, 
päätäntä- tai valvontavaltuudet, on myös vastuussa rikkomuksesta seu
raavissa tapauksissa: 

a) edellä 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan v alakohdassa tarkoitettu 
tilanne, jos kyseisessä säännöksessä tarkoitetun tuomion mukaan 
luonnollisen henkilön on todettu olevan myös vastuussa kyseisestä 
laittomasta toiminnasta; 

b) edellä 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan vi alakohdassa tarkoitettu 
tilanne, jos luonnollinen henkilö on myös vastuussa kyseisestä toi
minnasta tai kyseisistä epätarkkuuksista. 

▼B 

28 artikla 

Vastuuviranomaisen, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen 
hyväksyjän sekä jäsenvaltioiden yhteistyö 

1. Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen 
hyväksyjä sekä jäsenvaltiot jakavat keskenään tietoja kansallisten yhte
yspisteiden kautta ja tiedottavat säännöllisesti toisilleen asioista, jotka 
liittyvät rahoitusta koskeviin säännöksiin, valvontaan ja seuraamuksiin. 

2. Ne sopivat myös tietojen vaihtoa koskevista käytännön järjeste
lyistä, luottamuksellisten tietojen tai todisteiden luovuttamista ja jäsen
valtioiden välistä yhteistyötä koskevat säännöt mukaan luettuina. 

3. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittaa vas
tuuviranomaiselle havainnoista, jotka saattavat johtaa seuraamusten 
määräämiseen 27 artiklan 2–4 kohdan nojalla, jotta vastuuviranomainen 
voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet. 

4. Vastuuviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentin tulojen ja 
menojen hyväksyjälle päätöksestä, jonka se on tehnyt seuraamusten 
osalta, jotta tämä voi päättää niiden asianmukaisista seuraamuksista va
rainhoitoasetuksen nojalla. 

29 artikla 

Korjaavat toimenpiteet ja hyvän hallinnon periaatteet 

1. Ennen kuin tehdään lopullinen päätös 27 artiklassa tarkoitetuista 
seuraamuksista, vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja 
menojen hyväksyjä antaa asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle tilaisuuden toteuttaa 
vaaditut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi kohtuullisessa ajassa, joka 
on tavallisesti enintään kuukausi. Vastuuviranomainen tai Euroopan par
lamentin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa mahdollisuuden korjata 
kirjoitus- tai laskuvirheet, toimittaa tarvittaessa täydentäviä asiakirjoja 
tai lisätietoja tai korjata muita vähäisiä virheitä. 

▼M1
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2. Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliitti
nen säätiö ei ole toteuttanut korjaavia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoi
tetussa määräajassa, päätetään 27 artiklassa tarkoitetuista asianmukai
sista seuraamuksista. 

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b–d 
alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyihin 
edellytyksiin. 

30 artikla 

Takaisinperintä 

1. Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen 
säätiön rekisteristä poistamista koskevan vastuuviranomaisen päätöksen 
perusteella Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hy
väksyjä peruuttaa tai päättää unionin rahoitusta koskevan voimassa ole
van päätöksen tai sopimuksen voimassaolon, 16 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa säädettyjä ta
pauksia lukuun ottamatta. Hän perii myös takaisin unionin rahoituksen, 
aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet varat mukaan lukien. 

2. ►M1 Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason po
liittinen säätiö, jolle on määrätty seuraamus jonkin 27 artiklan 1 koh
dassa ja 2 kohdan a alakohdan v ja vi alakohdassa luetellun rikkomuk
sen vuoksi, ei tämän johdosta enää täytä 18 artiklan 2 kohdassa asetet
tuja vaatimuksia. Tämän seurauksena Euroopan parlamentin toimivaltai
nen tulojen ja menojen hyväksyjä päättää tämän asetuksen perusteella 
myönnetystä unionin rahoituksesta muodostuvaa rahoitusosuutta tai 
avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen voimassaolon ja perii 
takaisin rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätök
sen nojalla aiheettomasti maksetut määrät, aiemmilta vuosilta käyttä
mättä jääneet varat mukaan lukien. Euroopan parlamentin tulojen ja 
menojen hyväksyjä perii takaisin myös rahoitusosuutta tai avustusta 
koskevan sopimuksen tai päätöksen nojalla aiheettomasti maksetut mää
rät luonnolliselta henkilöltä, jonka osalta on tehty 27 a artiklan mukai
nen päätös, ottaen soveltuvin osin huomioon kyseiseen luonnolliseen 
henkilöön liittyvät poikkeukselliset olosuhteet. ◄ 

▼M1 
Tällaisen päättämisen yhteydessä Euroopan parlamentin tulojen ja me
nojen hyväksyjä rajoittaa suorittamansa maksut siihen päivään asti Eu
roopan tason poliittiselle puolueelle aiheutuneisiin korvattaviin kustan
nuksiin tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneisiin tukikel
poisiin kustannuksiin, jona päättämistä koskeva päätös tulee voimaan. 

▼B 
Tätä kohtaa sovelletaan myös 16 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 
3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin. 

VI LUKU 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

31 artikla 

Kansalaisille tiedottaminen 

Jollei 21 ja 22 artiklasta ja Euroopan tason poliittisten puolueiden perus
säännöistä ja sisäisistä menettelyistä muuta johdu, Euroopan tason po
liittiset puolueet voivat Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä tote
uttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen unionin kansalaisille 
kansallisten poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden sekä asianomaisten 
Euroopan tason poliittisten puolueiden välisistä yhteyksistä. 

▼B

F4_Asetus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

- 295 -



 

02014R1141 — FI — 27.03.2019 — 002.001 — 31 

32 artikla 

Avoimuus 

1. Euroopan parlamentti julkistaa tulojen ja menojen hyväksyjänsä tai 
vastuuviranomaisen vastuulla tätä varten perustettavalla verkkosivustolla 
seuraavat tiedot: 

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten säätiöiden nimet ja perussäännöt sekä 
niiden rekisteröintihakemusten mukana 8 artiklan mukaisesti toimi
tetut asiakirjat, viimeistään neljän viikon kuluttua siitä, kun vastuu
viranomainen on tehnyt päätöksensä, ja tämän jälkeen 9 artiklan 5 ja 
6 kohdan mukaisesti vastuuviranomaiselle ilmoitetut muutokset; 

b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä näiden rekisteröintihakemuk
sen mukana 8 artiklan mukaisesti toimitetut asiakirjat, sekä hylkää
misperusteet, viimeistään neljän viikon kuluttua siitä, kun vastuu
viranomainen on tehnyt päätöksensä; 

c) vuosikertomuksen, jossa on taulukko kullekin Euroopan tason poliit
tiselle puolueelle ja Euroopan tason poliittiselle säätiölle maksetuista 
määristä kutakin sellaista varainhoitovuotta kohti, jona ne ovat saa
neet Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavan rahoitu
sosuuden tai avustuksen; 

d) edellä 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vuotuiset tilinpäätökset ja 
ulkopuolisen tilintarkastajan lausunnot sekä Euroopan tason poliittis
ten säätiöiden osalta työohjelmien tai toiminnan täytäntöönpanoa 
koskevat loppukertomukset; 

e) lahjoittajien nimet ja näiden tekemät lahjoitukset, joista Euroopan 
tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat 
ilmoittaneet 20 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, lukuun otta
matta luonnollisten henkilöiden tekemiä lahjoituksia, joiden arvo on 
enintään 1 500 euroa vuodessa lahjoittajaa kohti ja jotka ilmoitetaan 
”vähäisinä lahjoituksina”. Luonnollisten henkilöiden tekemiä lahjoi
tuksia, joiden vuotuinen arvo on yli 1 500 euroa ja enintään 3 000 
euroa, ei julkisteta ilman lahjoittajan ennakolta antamaa kirjallista 
suostumusta niiden julkistamiseen. Jos ennakkosuostumusta ei ole 
annettu, lahjoitukset ilmoitetaan ”vähäisinä lahjoituksina”. Vähäisten 
lahjoitusten kokonaismäärä ja lahjoittajien määrä kalenterivuotta 
kohti on myös julkistettava; 

f) edellä 20 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut maksut, joista Euroopan 
tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat 
ilmoittaneet 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien maksut 
suorittaneiden jäsenpuolueiden tai -järjestöjen nimet; 

g) vastuuviranomaisen 27 kohdan mukaisesti tekemien lopullisten pää
tösten yksityiskohdat ja perustelut, sekä tarvittaessa riippumattomista 
henkilöistä muodostuvan komitean 10 ja 11 artiklan mukaisesti an
tamat lausunnot, asetuksen (EY) N:o 45/2001 asianmukaisesti huo
mioon ottaen; 

h) Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän 27 artiklan 
mukaisesti tekemän lopullisen päätöksen yksityiskohdat ja perustelut; 
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i) kuvaus Euroopan tason poliittisille puolueille annetusta teknisestä 
tuesta; 

j) jäljempänä 38 artiklassa tarkoitettu Euroopan parlamentin arviointi
kertomus tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista; ja 

k) ajantasainen luettelo niistä Euroopan parlamentin jäsenistä, jotka ovat 
Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä. 

▼B 
2. Euroopan parlamentti julkistaa Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäseninä olevista oikeushenkilöistä luettelon, sellaisena kuin se on lii
tettynä puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja päi
vitettynä 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti, sekä yksittäisten jäsenten ko
konaismäärän. 

3. Henkilötietoja ei julkisteta 1 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustol
la, ellei niitä julkisteta 1 kohdan a, e tai g alakohdan mukaisesti. 

4. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset 
säätiöt toimittavat potentiaalisille jäsenille ja lahjoittajille, julkisesti saa
tavilla olevassa tietosuojaselosteessa, direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa 
vaaditut tiedot ja ilmoittavat näille siitä, että Euroopan parlamentti, vas
tuuviranomainen, OLAF, tilintarkastustuomioistuin, jäsenvaltiot tai näi
den valtuuttamat ulkopuoliset elimet tai asiantuntijat käsittelevät heidän 
henkilötietojaan tilintarkastusta ja valvontaa varten ja että heidän hen
kilötietonsa julkistetaan 1 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla tässä 
artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti. Euroopan parlamentin tulojen 
ja menojen hyväksyjä sisällyttää nämä tiedot myös tämän asetuksen 
18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rahoituksen suorittamispyyntöihin 
tai ehdotuspyyntöihin asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan 
mukaisesti. 

33 artikla 

Henkilötietojen suoja 

1. Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentti ja 11 artiklan nojalla 
perustettu riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komi
tea noudattavat tämän asetuksen perusteella toteutettavassa henkilötieto
jen käsittelyn yhteydessä asetusta (EY) N:o 45/2001. Niitä pidetään 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä mainitun asetuksen 2 artiklan d 
alakohdassa tarkoitettuina rekisterinpitäjinä. 

2. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittis
ten säätiöiden sekä niiden rahoitukseen liittyviä näkökohtia 24 artiklan 
mukaisesti valvovien jäsenvaltioiden ja tilintarkastuksen suorittamista 
varten 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti valtuutettujen riippumattomien 
elinten tai asiantuntijoiden on noudatettava tämän asetuksen perusteella 
suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä direktiiviä 95/46/EY ja sen 
nojalla annettuja kansallisia säännöksiä. Niitä pidetään henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä mainitun direktiivin 2 artiklan d alakohdassa tar
koitettuina rekisterinpitäjinä. 

▼M1
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3. Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentti ja 11 artiklan nojalla 
perustettu riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komi
tea varmistavat, että niiden tämän asetuksen nojalla keräämiä henkilö
tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan ta
son poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden ra
hoituksen laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus sekä Euroopan ta
son poliittisten puolueiden jäsenyys. Ne poistavat kaikki tähän tarkoi
tukseen kerätyt henkilötiedot viimeistään 24 kuukauden kuluttua siitä, 
kun niistä on julkistettu tarvittavat osat 32 artiklan mukaisesti. 

4. Jäsenvaltiot ja tilintarkastusten suorittamista varten valtuutetut riip
pumattomat elimet tai asiantuntijat saavat käyttää vastaanottamiaan hen
kilötietoja ainoastaan Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroo
pan tason poliittisten säätiöiden rahoituksen valvontaa varten. Niiden on 
poistettava nämä henkilötiedot sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sen jälkeen, kun ne on siirretty 28 artiklan mukaisesti. 

5. Henkilötietoja voidaan säilyttää yli 3 kohdassa vahvistetun tai 4 
kohdassa tarkoitetussa sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä sää
detyn määräajan, jos tällainen säilyttäminen on tarpeen Euroopan tason 
poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen puolueen säätiön ra
hoitukseen tai Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenyyteen liittyvien 
oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. Kaikki tällaiset 
henkilötiedot on poistettava viimeistään viikon kuluttua siitä, kun täl
lainen menettely on lopetettu lopullisen päätöksen antamisella tai sen 
jälkeen kun tilintarkastukset, muutoksenhaut, riita-asiain käsittelyt tai 
vaateet on käsitelty loppuun. 

6. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen rekisterinpitäjien on toteutet
tava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, va
hingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovut
tamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos tällaisten tietojen käsit
telyyn liittyy tietojen siirtämistä verkossa, sekä kaikelta muulta laitto
malta käsittelyltä. 

7. Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on seurata ja varmistaa, 
että vastuuviranomainen, Euroopan parlamentti ja 11 artiklan nojalla 
perustettu riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komi
tea kunnioittavat ja suojelevat luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia 
ja -vapauksia tämän asetuksen perusteella tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä. Jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuttaan hen
kilötietojen suojaan on loukattu vastuuviranomaisen, Euroopan parla
mentin tai komitean suorittaman, hänen henkilötietojaan koskevan kä
sittelyn seurauksena, hän voi tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuu
tetulle, sanotun rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen käyttöä. 

8. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset 
säätiöt, jäsenvaltiot ja tilintarkastuksen suorittamista varten tämän ase
tuksen mukaisesti valtuutetut riippumattomat elimet ja asiantuntijat ovat 
vastuussa tämän asetuksen perusteella suoritettavan henkilötietojen kä
sittelyn yhteydessä aiheuttamistaan vahingoista sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän 
asetuksen, direktiivin 95/46/EY tai niiden nojalla annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen ja erityisesti, jos henkilötietoja käytetään laitto
masti, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 
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34 artikla 

Oikeus tulla kuulluksi 

Ennen kuin vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja 
menojen hyväksyjä tekee päätöksen, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia 
Euroopan tason poliittisen puolueen, Euroopan tason poliittisen säätiön, 
8 artiklassa tarkoitetun hakijan tai 27 a artiklassa tarkoitetun luonnolli
sen henkilön oikeuksiin, se kuulee asianomaisen Euroopan tason poliit
tisen puolueen, Euroopan tason poliittisen säätiön tai hakijan edustajia 
taikka asianomaista luonnollista henkilöä. Vastuuviranomainen tai Eu
roopan parlamentti esittää asianmukaiset perustelut päätökselleen. 

▼B 

35 artikla 

Muutoksenhakuoikeus 

Tämän asetuksen nojalla annettujen päätösten perusteella voidaan aloit
taa tuomioistuinmenettely Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten 
mukaisesti. 

36 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat 
tässä artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle 24 päivästä marraskuuta 2014 viiden vuoden 
ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa kos
kevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 
kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 
7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainit
tuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoi
tujen säädösten pätevyyteen. 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio 
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

5. Edellä 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, il
maissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neu
vosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissi
olle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 
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37 artikla 

Komiteamenettely 

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 5 artiklaa. 

▼M1 

38 artikla 

Arviointi 

Euroopan parlamentti julkaisee kertomuksen tämän asetuksen sovelta
misesta ja rahoitetuista toimista vastuuviranomaista kuultuaan viimeis
tään 31 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen viiden vuoden välein. 
Kertomuksessa esitetään tarvittaessa perussääntöä ja rahoitusta koske
vaan järjestelmään tehtäviä mahdollisia muutoksia. 

Komissio esittää viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Euroopan par
lamentin kertomuksen julkaisemisen jälkeen tämän asetuksen soveltami
sesta kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota sen vaikutuksiin 
pienten Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliit
tisten säätiöiden asemaan. Kertomukseen sisältyy tarvittaessa tämän ase
tuksen muuttamista koskeva lainsäädäntöehdotus. 

▼B 

39 artikla 

Tehokas soveltaminen 

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin 
tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi. 

40 artikla 

Kumoaminen 

Kumotaan asetus (EY) N:o 2004/2003 tämän asetuksen voimaantulopäi
västä alkaen. Asetusta sovelletaan kuitenkin edelleen toimiin ja sitou
muksiin, jotka liittyvät Euroopan tasolla toimivien poliittisten puoluei
den ja säätiöiden rahoittamiseen varainhoitovuosina 2014, 2015, 2016 ja 
2017. 

▼M1 

40 a artikla 

Siirtymäsäännös 

1. Tämän asetuksen säännöksiä, joita sovelletaan ennen 4 päivää tou
kokuuta 2018, sovelletaan edelleen toimiin ja sitoumuksiin, jotka liitty
vät Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden rahoittamiseen varainhoitovuonna 2018. 

2. Poiketen siitä, mitä 18 artiklan 2 a kohdassa todetaan, Euroopan 
parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää varainhoitovuoden 
2019 osalta ennen rahoitushakemusta koskevan päätöksen tekemistä 
18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja todisteita ainoastaan 5 päivänä 
heinäkuuta 2018 alkavalta ajanjaksolta. 

▼B
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3. Euroopan tason poliittisten puolueiden, jotka on rekisteröity ennen 
4 päivää toukokuuta 2018, on viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2018 
toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, että ne täyttävät 3 artiklan 1 koh
dan b ja b a alakohdassa säädetyt edellytykset. 

4. Vastuuviranomainen poistaa Euroopan tason poliittisen puolueen 
ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä, jos 
asianomainen puolue ei osoita 3 kohdassa säädetyssä ajassa täyttävänsä 
3 artiklan 1 kohdan b ja b a alakohdassa säädetyt edellytykset. 

▼B 

41 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Komissio antaa 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdan a alakoh
dassa tarkoitetut delegoidut säädökset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 
2015. 

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Edellä 6 artiklassa 
tarkoitettu vastuuviranomainen perustetaan kuitenkin viimeistään 1 päi
vänä syyskuuta 2016. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan 
tason poliittiset säätiöt, jotka rekisteröidään 1 päivän tammikuuta 2017 
jälkeen, voivat hakea tämän asetuksen mukaista rahoitusta vasta varain
hoitovuonna 2018 tai sen jälkeen alkavaa toimintaa varten. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa. 

▼M1
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LIITE 

Vakiomuotoinen ilmoitus, jonka kunkin hakijan on täytettävä 

Allekirjoittanut, jolle [Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason 
poliittisen säätiön nimi] on antanut täydet valtuudet, vakuuttaa täten, että [Euroo
pan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön nimi] sitou
tuu noudattamaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä rekisteröinnin edel
lytyksiä eli kunnioittamaan erityisesti ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin 
perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kan
sanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmis
töihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 

Valtuutetun edustajan allekirjoitus: 

Suku- ja etunimi: 

Tehtävä järjestössä, joka hakee rekisteröintiä Euroo
pan tason poliittiseksi puolueeksi / Euroopan tason 
poliittiseksi säätiöksi: 

Paikka/päiväys: 

Allekirjoitus: 

▼B
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PE 422.618/BUR

MONIKIELISYYTTÄ KOSKEVAT MENETTELYSÄÄNNÖT

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS

1. HEINÄKUUTA 20191,

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 ja
342 artiklan,

– ottaa huomioon neuvoston asetuksen N:o 1/1958 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä
koskevista järjestelyistä,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen ja erityisesti sen 25 artiklan 2 ja
9 kohdan, 32 artiklan 1 kohdan, 167 ja 168 artiklan, 180 artiklan 6 kohdan, 203, 204 ja
205 artiklan, 208 artiklan 9 kohdan, 226 artiklan 6 kohdan ja liitteessä IV olevan 7 kohdan,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin
neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen paremmasta
lainsäädännöstä2,

– ottaa huomioon yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevan
13. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan
komission yhteisen julistuksen ja erityisesti sen 7, 8 ja 40 kohdan,

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2017 hyväksytyt tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä
käytävien neuvottelujen menettelysäännöt,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2011 tehdyn puhemiehistön päätöksen resurssitehokkaasta
täydellisestä monikielisyydestä tulkkauksessa ja Euroopan parlamentin varainhoitovuoden
2012 talousarvion toteuttamisesta,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 tehdyn puhemiehistön päätöksen valiokuntien
valtuuskuntien Euroopan parlamentin kolmen toimipaikan ulkopuolelle suuntautuvia
virkamatkoja koskevista säännöistä ja erityisesti sen 6 artiklan,

– ottaa huomioon 15. lokakuuta 2015 tehdyn puheenjohtajakokouksen päätöksen
valtuuskuntien tehtävien suorittamista koskevista täytäntöönpanomääräyksistä ja erityisesti
sen 6 artiklan,

– ottaa huomioon 10. syyskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman
tulkkaustoiminnan tehostamisesta ja sen kustannustehokkuuden parantamisesta Euroopan
parlamentissa3,

1 Näillä menettelysäännöillä korvataan 16. kesäkuuta 2014 hyväksytyt menettelysäännöt.
2 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
3 P7_TA PROV(2013)0347.
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– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen kanssa 15. maaliskuuta 2006 tehdyn
yhteistyöpuitesopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä 26. heinäkuuta 2011 sovitut
hallinnolliset käytännön järjestelyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
294 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi, kun on kyse sopimukseen pääsemisestä
ensimmäisessä käsittelyssä,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin, alueiden komitean sekä talous- ja sosiaalikomitean
välillä 5. helmikuuta 2014 tehdyn yhteistyösopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Parlamentti puolusti 29. maaliskuuta 2012 ennakkoarviosta tuloistaan ja menoistaan
varainhoitovuodeksi 2013 antamassaan päätöslauselmassa monikielisyyden periaatetta ja
korosti parlamentin ainutlaatuista luonnetta tulkkaus- ja käännöstarpeiden suhteen sekä
tähdensi lisäksi toimielinten välisen yhteistyön merkitystä tällä alalla.

(2) Euroopan parlamentin tuottamien asiakirjojen olisi oltava mahdollisimman laadukkaita.
Laatuun olisi kiinnitettävä erityistä huomiota parlamentin toimiessa lainsäätäjänä paremmasta
lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti.

(3) Jotta Euroopan parlamentin jäsenille voidaan turvata täysin heidän oikeutensa ilmaista itseään
haluamallaan kielellä, parlamentin kielipalvelujen laadukkuus on säilytettävä. Tämä on
mahdollista vain, jos kaikki kielipalvelujen käyttäjät noudattavat tarkkaan näitä
menettelysääntöjä palveluja käyttäessään.

(4) Täydellisen monikielisyyden kestävä soveltaminen edellyttää, että kielipalvelujen käyttäjät
tiedostavat täysin palvelujen tarjoamisen kustannukset ja tästä johtuvan vastuunsa käyttää
niitä mahdollisimman resurssitehokkaasti.

(5) Laajentumista seuraavan siirtymäkauden ajan, jolloin kielipalvelujen kysyntää ei pystytä
täysin tyydyttämään, on erityistoimenpitein sovittava resurssien jakamisesta.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Yleiset määräykset

1. Parlamentin jäsenten oikeuksista kielipalveluihin määrätään Euroopan parlamentin
työjärjestyksessä. Näistä oikeuksista huolehditaan nk. resurssitehokkaan täydellisen
monikielisyyden periaatteen mukaisesti. Käsillä olevissa menettelysäännöissä vahvistetaan
periaatteen soveltamisen yksityiskohdat ja erityisesti etusijajärjestys tapauksissa, joissa
kielipalveluresurssit eivät riitä kaikkien pyyntöjen täyttämiseen.

2. Euroopan parlamentti tarjoaa kielipalveluita resurssitehokkaan täydellisen monikielisyyden
periaatteen mukaisesti. Niinpä parlamentin jäsenille työjärjestyksen mukaisesti kuuluvaa
oikeutta käyttää puheenvuoroja haluamallaan virallisella kielellä kunnioitetaan täysin.
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Monikielisyyden ylläpitämiseen annettavia resursseja hoidetaan käyttäjien todellisten
tarpeiden perusteella, lisäämällä käyttäjien tietoisuutta vastuustaan ja parantamalla
kielipalvelupyyntöjen suunnittelua. Käyttäjät saavat itse määritellä kielipalvelutarpeensa, kun
taas palvelut tarjoava yksikkö tekee tarvittavat järjestelyt ja päätökset.

3. Puheenjohtajakokoukselle toimitettavassa alustavassa istuntokalenterissa ja päätettäessä,
mitkä viikot varataan istuntojaksojen ulkopuoliseen toimintaan, on otettava mahdollisuuksien
mukaan huomioon rajoitukset, joita resurssitehokas täydellinen monikielisyys asettaa
toimielimen virallisten elinten työlle.

4. Tulkkauspalvelut on varattu 2 artiklassa tarkoitetuille käyttäjille ja käännöspalvelut
14 artiklassa tarkoitetuille asiakirjoille. Niitä ei tarjota yksittäisille jäsenille eikä
ulkopuolisille yhteisöille ilman puhemiehistön nimenomaista ja poikkeuksellista lupaa.
Oikeudellinen ja kielellinen viimeistely on varattu 10 artiklassa luetelluille asiakirjoille.

5. Poliittisten ryhmien kokouksiin sovelletaan poliittisten ryhmien kokouksia koskevia sääntöjä.
Jos resurssit eivät riitä kaikkien pyydettyjen palvelujen tarjoamiseen ryhmille, sovelletaan
näissä menettelysäännöissä vahvistettuja järjestelyitä.

I OSA
TULKKAUSPALVELUT

2 artikla
Tulkkauspalvelujen käyttäjien etusijajärjestys

1. Tulkkausta tarjotaan käyttäjille seuraavassa etusijajärjestyksessä:

a) täysistunto;
b) tärkeimmät poliittiset kokoukset, kuten puhemiehen, parlamentin elinten (sellaisina

kuin ne ovat määriteltyinä työjärjestyksen osan I luvussa 3) ja niiden työryhmien sekä
sovittelukomitean kokoukset;

c) i) valiokunnat, valtuuskunnat, trilogit ja niihin liittyvät varjokokoukset:
valiokuntaviikoilla valiokunnilla, valtuuskunnilla ja trilogeilla on etusija muihin
käyttäjiin nähden, lukuun ottamatta a ja b alakohdassa mainittuja käyttäjiä,
ii) poliittiset ryhmät: istuntoviikoilla ja poliittisten ryhmien kokousviikoilla
poliittisilla ryhmillä on etusija muihin käyttäjiin nähden, lukuun ottamatta a ja
b alakohdassa mainittuja käyttäjiä;

d) Euroopan parlamentin ja EU:n kansallisten parlamenttien yhteiset kokoukset;
e) lehdistötilaisuudet, viestimille suunnatut tiedotustoimet ja seminaarit; toimielimen

muut tiedotustilaisuudet;
f) muut viralliset elimet, joille puhemiehistö ja puheenjohtajakokous ovat myöntäneet

luvan;
g) tietyt hallinnolliset tilaisuudet, joiden tulkkaukseen pääsihteeri on myöntänyt luvan.

Tulkkauspalvelut on varattu pääasiassa parlamentin elinten kokouksille. Hallinnollisten
kokousten tulkkaus voidaan järjestää vain pääsihteerin ennakkoluvalla käyttäjän esittämän
perustellun pyynnön perusteella ja konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosaston (LINC)
annettua teknisen lausunnon resurssien saatavuudesta, jotta kokous voidaan sijoittaa
ajankohtaan, jolloin ei ole samaan aikaa suurta määrää parlamentin elinten kokouksia.
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2. Euroopan parlamentti tarjoaa tulkkauspalveluja myös AKT:n ja EU:n yhteiselle
parlamentaariselle edustajakokoukselle (Cotonoun sopimuksen pöytäkirjan 1 mukaisesti),
Välimeren unionin parlamentaariselle edustajakokoukselle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan
parlamentaariselle edustajakokoukselle, Euronestin parlamentaariselle edustajakokoukselle,
yhteisille parlamentaarisille kokouksille (voimassa olevien sääntöjen mukaisesti) ja Euroopan
oikeusasiamiehelle (15. maaliskuuta 2006 tehdyn yhteistyöpuitesopimuksen mukaisesti).

3. Parlamentti tarjoaa lisäksi tulkkauspalveluja muille unionin toimielimille ja alueiden
komitealle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 5. helmikuuta 2014 tehdyn
yhteistyösopimuksen mukaisesti.

3 artikla
Tulkkauspalvelujen hallinnointi

1. Tulkkauksesta kaikkia 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja käyttäjiä varten huolehtii
yksinomaan konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto.

2. Tulkkauksessa käytetään sekajärjestelmää, joka perustuu 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin
tulkkausprofiileihin ja kaikkiin yleisesti tunnustettuihin tulkkausjärjestelmiin todellisten
kielitarpeiden ja tulkkien saatavuuden mukaisesti. Jäseniä kannustetaan ilmoittamaan
valitsemansa yksi tai useampi virallinen kieli tulkkausprofiilien määrittämiseksi tietyn
tyyppisiä kokouksia varten tapauksissa, joissa kielipalveluresurssit eivät riitä kaikkien
pyyntöjen täyttämiseen.

3. Tulkkausresurssien hallintaan käytetään järjestelmää, joka mahdollistaa tietojenvaihdon
2 artiklassa tarkoitettujen käyttäjien, tilaajien ja konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen
pääosaston välillä.

4. Henkilökohtaisia tulkkauspalveluja voidaan tarjota yksittäisille jäsenille, jos he ovat
liitteessä I kuvattuun henkilökohtaiseen tulkkauspalveluun oikeutettuja luottamustehtävää
hoitavia jäseniä.

4 artikla
Toimipaikoissa pidettävien kokousten kielijärjestelyt

1. Kaikkien käyttäjien, täysistuntoa lukuun ottamatta, on järjestäytyessään laadittava ja pidettävä
ajan tasalla toimipaikoissa pidettäviä kokouksia koskeva tulkkausprofiili, jossa otetaan
huomioon asianomaiseen elimeen kuuluvien parlamentin jäsenten toimittamat tiedot ja
virallisia kokouksia varten valitsema yksi tai useampi virallinen kieli.

Tulkkausprofiilissa kielet otetaan huomioon seuraavasti:

a) tavanomainen tulkkausprofiili – perustuu jäsenten ensisijaisiin kieliin, joilla he ovat
ilmoittaneet pystyvänsä pitämään puheenvuoroja ja/tai kuuntelemaan tulkkausta; näitä
kieliä voi olla niin monta kuin kokoustila sallii;
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b) epäsymmetrinen tulkkausprofiili – perustuu ensisijaisiin kieliin, joilla jäsenet haluavat
pitää puheenvuoroja, ja vaihtoehtoisiin kieliin, joilla he voivat kuunnella tulkkausta,
jos ensisijainen kieli ei ole saatavilla.

Poikkeustilanteissa voidaan tarjota perustason tulkkausprofiili, joka perustuu vaihtoehtoisiin
kieliin, joilla jäsenet ovat ilmoittaneet pystyvänsä pitämään puheenvuoroja ja/tai
kuuntelemaan tulkkausta, jos ensisijainen kieli ei ole saatavilla.

2. Profiilia hallinnoi kyseisen elimen sihteeristö yhteistyössä elimen puheenjohtajan kanssa. Sitä
päivitetään säännöllisesti asiasta vastaavien yksiköiden yhteisellä sopimuksella pyydettyjen
ja tosiasiallisesti käytettyjen kielten huomioon ottamiseksi.

3. Kokouksiin järjestetään tulkkaus pääsääntöisesti tavanomaisen tulkkausprofiiliin mukaan. Jos
ennakkoarviot tiettyyn kokoukseen osallistuvista jäsenistä ja virallisista vieraista antavat
mahdollisuuden yhden kielen tulkkaamatta jättämiseen, asianomaisen elimen sihteeristön on
annettava asia tiedoksi asiasta vastaaville yksiköille, jotka voivat yhdessä päättää soveltaa
osittain tai täysin jotain toista tulkkausprofiilia.

5 artikla
Toimipaikkojen ulkopuolella pidettävien kokousten kielijärjestelyt

Parlamentin valiokunnat ja valtuuskunnat

1. Kielijärjestelyt vahvistetaan työjärjestyksen 167 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti siten, että
jäsenet vahvistavat kokoukseen osallistumisensa viimeistään kokousta edeltävän toisen viikon
torstaina.

2. Parlamentin ulkopuoliseen toimintaan varatuilla viikoilla tehtävillä virkamatkoilla
virkamatkan tavanomaiseen tulkkausprofiiliin voi sisältyä enintään viisi valiokunnan tai
valtuuskunnan tavanomaisen tulkkausprofiilin kielistä. Muiden kielten tulkkaus voidaan
järjestää epäsymmetrisen mallin mukaan, ellei se edellytä tulkkauskoppien ja/tai tulkkien
lukumäärän lisäämistä. Puhemiehistö voi poikkeusolosuhteissa myöntää luvan tulkkaukseen
yli viidellä kielellä käytettävissä olevien määrärahojen ja tulkkien saatavuuden rajoissa4.

3. Parlamentin ulkopuoliseen toimintaan varattujen viikkojen ulkopuolella tehtäviin
virkamatkoihin sovelletaan rajoitettua virkamatkojen kielijärjestelyä, johon kuuluu tulkkaus
enintään yhdelle valiokunnan tai valtuuskunnan tavanomaisen tulkkausprofiilin kielistä.

Poliittiset ryhmät

4. Aktiivinen tulkkaus järjestetään enintään 60 prosentilla ryhmän tavanomaisen
tulkkausprofiilin kielistä; näitä kieliä voi olla enintään seitsemän.
Muiden ryhmässä edustettuina olevien kielten tulkkaus voidaan järjestää epäsymmetrisen
mallin mukaan, ellei se edellytä tulkkauskoppien ja/tai tulkkien lukumäärän lisäämistä.
Jos kokouksen isäntämaan kieli ei sisälly ryhmän tavanomaiseen tulkkausprofiiliin, voidaan
lisäksi järjestää passiivinen tai aktiivinen tulkkaus tällä kielellä.

4 Käyttäjien on esitettävä perusteltu pyyntö, jonka perusteella tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto antaa teknisen
lausunnon.
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Puhemiehistö voi poikkeusolosuhteissa myöntää poikkeuksen ensimmäisen ja toisen
alakohdan säännöistä. Tällöin se voi pyytää ryhmää osallistumaan poikkeuksesta johtuviin
kustannuksiin.

6 artikla
Kokousten suunnittelu sekä tulkattavia kokouksia koskevien pyyntöjen koordinointi ja käsittely

1. Sisäasioiden ja ulkoasioiden pääosastot ja poliittisten ryhmien pääsihteerit esittävät pysyvien
elintensä5 pyynnöt konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastolle viimeistään kolme
kuukautta etukäteen ja huolehtivat siitä, että kokoukset jakautuvat tasaisesti eri ajankohtiin6

työviikon aikana.

2. Kokousaikataulujaosto ja poliittisten ryhmien pääsihteerit toteuttavat tarvittavat toimet
käyttäjiensä pyyntöjen koordinoimiseksi, etenkin kun on kyse ylimääräisistä ja viime hetken
kokouspyynnöistä.

3. Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto käsittelee tulkkauspyynnöt tilaajan
määrittämien prioriteettien perusteella ottaen huomioon 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun
etusijajärjestyksen ja 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt tulkkausprofiilit.

4. Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto huolehtii yhdessä tilaajien kanssa
koordinoinnista, jos käyttäjä pyytää tulkkausta kokoukseen aikana, joka yleensä on varattu
toiselle käyttäjälle. On kuitenkin käyttäjän tehtävä hankkia tarvittaessa poliittisten päättäjien
suostumus poikkeamiselle parlamentin kokouskalenterista.

5. Jos esitetään kilpailevia pyyntöjä, jotka ovat etusijajärjestyksessä samalla tasolla, tai jos
kyseessä on 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
ylivoimainen este, asia annetaan pääsihteerin käsiteltäväksi ja ennakolta hyväksyttäväksi
käyttäjän ja kokousaikataulujaoston esittämän perustellun pyynnön ja konferenssilogistiikan
ja -tulkkauksen pääosaston käytettävissä olevia resursseja koskevan teknisen lausunnon
perusteella7.

7 artikla
Suunnittelun periaatteet

1. Tulkattavia kokouksia voidaan järjestää yhtä aikaa enintään 16 päivässä8 sen mukaan, onko
täysistuntoviikko vai ei ja onko henkilöresursseja käytettävissä. Mainitun enimmäismäärän
rajoissa sovelletaan seuraavia rajoituksia:
– enintään 5 kokouksessa voi olla 23 virallisen kielen tulkkaus (joista yhdessä, nimittäin

täysistunnossa, voi olla kaikkien virallisten kielten tulkkaus)
– lisäksi 4 kokouksessa voi olla 16 virallisen kielen tulkkaus9

5 Sellaisina kuin ne ovat työjärjestyksen liitteessä VI.
6 Laskentaperusteena on kaksi neljän tunnin kokousaikaa päivää kohti.
7 Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto voi ehdottaa muita vapaita kokousaikoja pyydetyn kokousajan tienoilta
kokousten porrastamiseksi 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
8 Laskentaperusteena on kaksi neljän tunnin kokousaikaa päivää kohti.
9 Jos resursseja on käytettävissä, näiden kokousten kielivalikoimaa voidaan ilman ennakolta saatua lupaa laajentaa
enintään 18 viralliseen kieleen.
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– lisäksi 5 kokouksessa voi olla 12 virallisen kielen tulkkaus ja
– lisäksi 2 kokouksessa voi olla 6 virallisen kielen tulkkaus.

2. Valiokunnat järjestävät sääntömääräiset kokouksensa valiokuntaviikoilla ja ajoittavat ne
seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:
– A: maanantain alkuiltapäivästä tiistai-iltapäivään (enintään kolme puolta päivää)
– B: keskiviikkoaamusta torstai-iltapäivään (enintään neljä puolta päivää).
Valiokuntaviikkojen tiistai- ja keskiviikkoiltapäivinä viisi kokousaikaa on varattu trilogeille
ja niihin liittyville varjokokouksille ja 11 kokousaikaa valiokuntakokouksille tai, jos
valiokuntakokouksia on 12, trilogeille ja niihin liittyville varjokokouksille on varattu neljä
kokousaikaa. Valtuuskuntien kokoukset ajoitetaan periaatteessa torstai-iltapäivän
kokousaikoihin.

3. Kokouksen tulkkauksen enimmäispituus on neljä tuntia puolta päivää kohden, josta
poikkeuksena ovat 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen käyttäjien kokoukset.
Kun tämä aika ylittyy, tulkkaukseen vaadittavat lisäresurssit otetaan huomioon 7 artiklan
1 kohdassa määritettyä enimmäismäärää laskettaessa.

4. Paikalla esitettäviä pyyntöjä kokouksen keston pidentämisestä ei voida hyväksyä.

8 artikla
Määräajat tulkkausta tai kielivalikoimaa koskevien kokouspyyntöjen esittämiselle ja peruuttamiselle

Kokoukset toimipaikoissa

1. Toimipaikoissa pidettäviin kokouksiin sovelletaan seuraavia määräaikoja:

a) Kokouksia koskevat pyynnöt

Jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä tai tapauksesta, jossa määräajat perustuvat Euroopan
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen, kaikki pyynnöt, jotka koskevat
– ylimääräistä kokousta10

– kokouksen siirtämistä tai
– kokouspaikan vaihtamista,
on esitettävä viimeistään viikkoa ennen suunniteltua kokouspäivää tai viimeistään kahta
viikkoa ennen, jos pyyntö osuu vilkkaaseen kokousaikaan11.
Pyynnöt käsitellään 6 artiklassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

b) Kielivalikoimaa koskevat pyynnöt

Pyynnöt ylimääräisen virallisen kielen tulkkauksesta on esitettävä viimeistään kaksi viikkoa
ennen suunniteltua kokouspäivää. Tätä myöhemmin esitetyt pyynnöt täytetään vain, jos
resursseja on käytettävissä.

10 Ylimääräisiksi kokouksiksi ei katsota kokouksia, joissa on poliittisten ryhmien kokouksia koskevien hallinnollisten
määräysten 5 artiklan 1 kohdan nojalla ryhmän käyttöön asetettu tulkkiryhmät täysistuntojen aikana.
11 Tiistait ja keskiviikot viikoilla, joilla parlamentilla on toimintaa Brysselissä.
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Viimeinen määräaika ylimääräisten kielten tulkkausta koskevien pyyntöjen esittämiselle
(ilman että resurssien saatavuutta voidaan taata) sekä jo esitettyjen pyyntöjen vahvistamiselle
on kokousta edeltävän viikon torstaina klo 12.00. Jos tämän määräajan jälkeen esitetään uusi
pyyntö, kokousaikataulujaosto päättää yhdessä konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen
pääosaston kanssa, sovelletaanko siihen osittain tai täysin tavanomaisesta poikkeavaa
tulkkausprofiilia, paitsi jos tarvittavat resurssit ovatkin käytettävissä samaan kokousaikaan
osuvan peruutuksen johdosta tai jos pyyntö osuu hiljaiseen kokousaikaan12.

Muun kuin EU-kielen tulkkauspyynnöt on esitettävä viimeistään neljä viikkoa ennen
suunniteltua kokouspäivää.

c) Peruutukset

Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastolle on aina ilmoitettava kokouksen tai kielen
peruuttamisesta viipymättä ja viimeistään kokousta edeltävän toisen viikon torstaina
klo 12.00. Peruuttamisajankohtaa käytetään perustana laskettaessa aiheutuneita kustannuksia,
jotka konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto ottaa huomioon 15 artiklan mukaista
raporttia laatiessaan.

Kokoukset toimipaikkojen ulkopuolella

2. Toimipaikkojen ulkopuolella pidettäviin kokouksiin sovelletaan seuraavia määräaikoja:

a) Kokouksia koskevat pyynnöt

Jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä tai tapauksesta, jossa päivämäärät eivät ole parlamentin
päättämiä, kaikki pyynnöt, jotka koskevat
– ylimääräistä kokousta13

– kokouksen siirtämistä tai
– kokouspaikan vaihtamista,
on esitettävä viimeistään kuusi viikkoa ennen suunniteltua kokouspäivää.
Pyynnöt käsitellään 6 artiklassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

b) Kieliä koskevat pyynnöt

Jollei 5 artiklasta muuta johdu, pyynnöt ylimääräisen kielen tulkkauksesta on esitettävä
viimeistään kuusi viikkoa ennen suunniteltua kokouspäivää.

Viimeinen määräaika ylimääräisten kielten tulkkausta koskevien pyyntöjen esittämiselle
(ilman että resurssien saatavuutta voidaan taata) sekä jo esitettyjen pyyntöjen vahvistamiselle
on kokousta edeltävän toisen viikon torstaina klo 12.00.

Jos pyyntö esitetään tämän määräajan jälkeen, kokousaikataulujaosto päättää yhdessä
konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosaston kanssa, sovelletaanko siihen osittain tai
täysin tavanomaisesta poikkeavaa tulkkausprofiilia.

12 Torstai-iltapäivät viikoilla, joilla parlamentilla on toimintaa Brysselissä.
13 Ylimääräisiksi kokouksiksi ei katsota kokouksia, joissa on poliittisten ryhmien kokouksia koskevien hallinnollisten
määräysten 5 artiklan 1 kohdan nojalla ryhmän käyttöön asetettu tulkkiryhmät täysistuntojen aikana.
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c) Peruutukset

Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastolle on aina ilmoitettava kokouksen tai kielen
peruuttamisesta viipymättä ja viimeistään kokousta edeltävän toisen viikon torstaina
klo 12.00. Peruuttamisajankohtaa käytetään perustana laskettaessa aiheutuneita kustannuksia,
jotka konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto ottaa huomioon 15 artiklan mukaista
raporttia laatiessaan.

II OSA
OIKEUDELLINEN JA KIELELLINEN VIIMEISTELY SEKÄ KIELENTARKISTUS14

9 artikla
Oikeudellisesti ja kielellisesti viimeisteltävien tai kielellisesti tarkistettavien tekstien toimittaminen

ja palauttaminen

1. Kaikki parlamentin valiokuntien oikeudellisesti ja kielellisesti viimeisteltävät tai kielellisesti
tarkistettavat tekstit toimitetaan
− lainsäädäntöasiakirjojen osastolle oikeudellista ja kielellistä viimeistelyä varten (kun

kyseessä on lainsäädäntöteksti) ja
− käännöspääosastolle kielentarkistusta varten (kun kyseessä on muu kuin

lainsäädäntöteksti) ennen niiden toimittamista käännettäväksi15.

2. Tekstin viimeistely tai tarkistus tehdään mahdollisuuksien mukaan yhden työpäivän kuluessa
tekstin vastaanottamisesta, paitsi tapauksissa, joissa on kyse työjärjestyksen 74 artiklan
4 kohdassa tarkoitetuista alustavasti sovituista teksteistä.
Valiokunnan hyväksymään tekstiin saa viimeistelyn tai tarkistuksen yhteydessä tehdä muita
kuin teknisiä muutoksia ainoastaan, jos valiokunnan sihteeristö on antanut siihen luvan
valiokunnan puheenjohtajan vastuulla.
Viimeistelty tai tarkistettu teksti, jonka valiokunnan sihteeristö on hyväksynyt, korvaa
valiokunnan alun perin toimittaman käännettäväksi tarkoitetun tekstin ja toimii tulevien
versioiden pohjana. Tekstistä lähetetään automaattisesti sähköinen jäljennös asianomaisen
valiokunnan sihteeristölle (”copy-back”).

3. Jotta lainsäädäntöasiakirjojen osasto ja käännöspääosasto kykenevät viimeistelemään tai
tarkistamaan tekstin yhden työpäivän kuluessa, valiokuntien sihteeristöjen on varmistettava,
että tekstistä vastaavaksi nimetty henkilö on tavoitettavissa ja pystyy kyseisenä aikana
vastaamaan kaikkiin tekstiä koskeviin kysymyksiin.

4. Tässä artiklassa vahvistettua määräaikaa pidennetään pitkien tekstien tapauksessa 13 artiklan
1 kohdan mukaisesti tai asianomaisen valiokunnan sihteeristön suostumuksella, kun on kyse
poikkeuksellisen suurista tarkistuskokonaisuuksista, poikkeuksellisen suuresta työmäärästä
tai tilanteista, joissa olosuhteet sallivat määräaikojen pidentämisen.

5. Jos neuvoston kanssa päästään alustavaan sopimukseen tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

14 Etukäteissuunnittelu sekä viimeistelyn ja kielentarkistuksen määräajat: ks. myös III osa, 12 ja 13 artikla.
15 ’Kielentarkistuksella’ tarkoitetaan muun kuin lainsäädäntötekstin kielellistä tarkistusta, jossa tarkistetaan kielioppi,
välimerkit, oikeinkirjoitus, termistö, sujuvuus, rekisteri ja tyyli.

F5_Monikielisyyttä koskevat menettelysäännöt

- 311 -



PE 422.618/BUR

lainsäädäntöasiakirjojen osasto viimeistelee tekstin oikeudellisesti ja kielellisesti kuuden
viikon kuluessa parlamentin tai neuvoston käännösyksiköiltä saatujen käännösten
vastaanottamisesta, kuten määrätään yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön
menettelytapoja koskevan 13. kesäkuuta 2007 annetun yhteisen julistuksen 40 kohdassa ja
26. heinäkuuta 2011 sovituissa hallinnollisissa käytännön järjestelyissä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi, kun on kyse
sopimukseen pääsemisestä ensimmäisessä käsittelyssä.

6. Jäljempänä 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tekstien
viimeistelyn ja tarkistuksen määräajoista sovitaan tapauskohtaisesti tilaajien kanssa.

10 artikla
Oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn etusijajärjestys

1. Lainsäädäntöasiakirjojen osasto viimeistelee seuraavat asiakirjat seuraavassa
etusijajärjestyksessä:
a) tekstit, joista on päästy alustavaan sopimukseen neuvoston kanssa tavallisessa

lainsäätämisjärjestyksessä;
b) valiokuntien lopulliset lainsäädäntömietinnöt, joiden osalta valiokunnat ovat tehneet

työjärjestyksen 71 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätöksen neuvottelujen
aloittamisesta;

c) valiokuntien lopulliset mietinnöt lainsäädäntöteksteistä ja niihin tehtävät
täysistuntotarkistukset;

d) lopullisiin lainsäädäntömietintöihin tehtävät kompromissitarkistukset;
e) valiokuntien mietintöluonnokset lainsäädäntöteksteistä;
f) valiokuntien lausunnot lainsäädäntöteksteistä;
g) valiokuntien lausuntoluonnokset lainsäädäntöteksteistä;
h) asiasta vastaavissa tai lausunnon antavissa valiokunnissa jätetyt tarkistukset.

Edellä b–h alakohdassa tarkoitetuista teksteistä viimeistellään ainoastaan osat, joista
äänestetään mahdollisesti myöhemmin täysistunnossa, eli ei perusteluita.

2. Lainsäädäntöasiakirjojen osasto seuraa parlamentin valiokuntien työskentelyä sekä neuvoo ja
avustaa pyynnöstä jäseniä ja valiokuntien sihteeristöjä 1 kohdassa tarkoitettujen
lainsäädäntötekstien ja muiden tekstien laadinnassa.

3. Lainsäädäntöasiakirjojen osasto voi resurssiensa sallimissa rajoissa viimeistellä myös muita
kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tekstejä.

11 artikla
Kielentarkistuksen etusijajärjestys

1. Käännöspääosasto tarkistaa seuraavat asiakirjat seuraavassa etusijajärjestyksessä:

a) valiokuntien lopulliset mietinnöt muista kuin lainsäädäntöteksteistä ja niihin tehtävät
täysistuntotarkistukset;

b) valiokuntien mietintöluonnokset muista kuin lainsäädäntöteksteistä;
c) valiokuntien lausunnot muista kuin lainsäädäntöteksteistä;
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d) valiokuntien lausuntoluonnokset muista kuin lainsäädäntöteksteistä;
e) päätöslauselmaesitykset;
f) lopullisiin mietintöihin muista kuin lainsäädäntöteksteistä tehtävät

kompromissitarkistukset.

Edellä a–d alakohdassa ja f alakohdassa tarkoitetuista teksteistä tarkistetaan ainoastaan osat,
joista äänestetään mahdollisesti myöhemmin täysistunnossa, eli ei perusteluita.

2. Käännöspääosasto seuraa parlamentin valiokuntien työskentelyä sekä neuvoo ja avustaa
pyynnöstä jäseniä ja valiokuntien sihteeristöjä 1 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin
lainsäädäntötekstien laadinnassa.

3. Käännöspääosasto voi resurssiensa sallimissa rajoissa tarkistaa myös muita kuin 1 kohdassa
tarkoitettuja tekstejä.

III OSA
KÄÄNTÄMINEN

12 artikla
Alkuperäisten tekstien toimittaminen ja laatu sekä viimeistely-, tarkistus- ja käännöspalvelujen

ennakkosuunnittelu

1. Käännöspyynnöt esitetään asiaankuuluvien tietoteknisten sovellusten välityksellä. Tilaaja
tallentaa käännettävän asiakirjan lähtökielisen version samanaikaisesti asianomaiseen
tallennuspaikkaan. Alkuperäisessä tekstissä on noudatettava voimassa olevia asiakirjamalleja
ja merkitsemisvaatimuksia. Sen on oltava teknisesti moitteeton, jotta voidaan käyttää
asiaankuuluvia tietoteknisiä käännöstyökaluja16. Lisäksi sen on oltava kielellisesti ja
laadinnallisesti moitteeton, ja siihen on liitettävä kaikki tarvittavat viitetiedot, jotta voidaan
välttää moninkertainen käännöstyö ja varmistaa käännetyn tekstin johdonmukaisuus ja laatu.

2. Valiokuntien sihteeristöt ja kaikki muut käännöspalvelujen tilaajat ilmoittavat työohjelmansa
pohjalta neljännesvuosittain juristi-lingvistien yksiköille ja käännösyksiköille odotettavissa
olevan työmäärän. Poikkeuksellisen pitkien tekstien tapauksessa ja/tai kun odotettavissa on
poikkeuksellisen isoja tarkistuskokonaisuuksia, kaikille osallisille annetaan viipymättä
ennakkovaroitus.

3. Juristi-lingvistien yksiköt ja käännösyksiköt antavat samoin viipymättä ennakkovaroituksen
valiokuntien sihteeristöille ja kaikille muille käännöspalvelujen tilaajille, jos ne arvioivat, että
toimeksiantoa ei saada valmiiksi pyydetyssä määräajassa.

13 artikla
Viimeistely-, tarkistus- ja käännöspyyntöjen määräajat sekä käännösten toimitusajat17

1. Valiokunnan tai valtuuskunnan sihteeristön on jätettävä valiokunnassa tai valtuuskunnassa
käsiteltävät tekstit käännettäväksi asiaankuuluvien tietoteknisten sovellusten välityksellä
viimeistään kymmenen työpäivää ennen kokousta, johon käännöstä tarvitaan. Kymmenen

16 Ks. käännöspääosaston julkaisemat ohjeet tekstien laatijoille ja tilaajille.
17 ’Käännöksen toimitusajalla’ tarkoitetaan aikaa, joka kuluu käännösprosessin aloittamisesta sen loppuun saattamiseen.
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työpäivän määräaikaan sisältyy yksi työpäivä joko lainsäädäntöasiakirjojen osaston tai
käännöspääosaston tekemää viimeistelyä tai tarkistusta varten (paitsi pitkien tekstien eli yli
kahdeksan vakiosivun pituisten tekstien tapauksessa, joiden viimeistelyyn tai tarkistukseen on
aikaa kaksi työpäivää). Jos tätä määräaikaa on noudatettu, käännetyt tekstit ovat saatavilla
sähköisessä muodossa viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta. Sen jälkeen tekstit
painetaan, ja ne jaetaan sen kokouksen kuluessa, johon käännöstä tarvitaan.

2. Valiokunnan hyväksymä lopullinen mietintö voidaan ottaa istuntojakson esityslistalle, jos se
on jätetty käsiteltäväksi ja lopullisten lainsäädäntömietintöjen sekä työjärjestykseen tehtävien
tarkistusten tapauksessa toimitettu lainsäädäntöasiakirjojen osastolle viimeistelyä varten tai
käännöspääosastolle kielentarkistusta varten ja jätetty käsiteltäväksi viimeistään
a) yksi kuukausi ennen asianomaista istuntojaksoa, kun on kyse lainsäädäntömietinnön

ensimmäisestä käsittelystä (COD ***I)
b) asianomaista istuntojaksoa edeltävän neljännen viikon perjantaina, kun on kyse

kuulemis- tai hyväksyntämenettelyssä (CNS, NLE, APP) hyväksyttävästä
lainsäädäntömietinnöstä tai valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä (INL, INI)

c) asianomaista istuntoviikkoa edeltävän kolmannen viikon perjantaina, kun on kyse
muista mietinnöistä.

Jos määräaikoja on noudatettu, mietinnöt asetetaan poliittisten ryhmien saataville kaikilla
virallisilla kielillä viimeistään istuntojaksoa edeltävän toisen viikon perjantaina klo 12.00.
Kun on kyse ensimmäiseen käsittelyyn tulevasta lainsäädäntömietinnöstä (COD ***I),
käännökset asetetaan saataville 10 työpäivän kuluttua siitä, kun ne on annettu käännettäväksi
asiaankuuluvien tietoteknisten sovellusten välityksellä.
Lopulliset mietinnöt toimitetaan lainsäädäntöasiakirjojen osastolle viimeisteltäväksi (kun
kyseessä on lainsäädäntöteksti) tai käännöspääosastolle kielentarkistusta varten (kun kyseessä
on muu kuin lainsäädäntöteksti) mahdollisimman pian valiokunnassa hyväksymisen jälkeen
ja periaatteessa viimeistään kahden työpäivän kuluttua.
Jos valiokunta on tehnyt työjärjestyksen 71 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätöksen
neuvottelujen aloittamisesta lopullisen lainsäädäntömietinnön pohjalta, tämän artiklan
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yhden kuukauden määräaikaa ei sovelleta.
Lainsäädäntöasiakirjojen osasto ja käännöspääosasto varmistavat, että kyseiset lopulliset
lainsäädäntömietinnöt viimeistellään ja että niiden alkuperäinen kieliversio jaetaan kiireesti
asiakirjan jättämisen jälkeen asiaankuuluvien tietoteknisten sovellusten välityksellä.

3. Jos neuvoston kanssa päästään alustavaan sopimukseen tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sovittu teksti
lähetetään käännettäväksi parlamentin yksiköille, jotka tekevät käännöstyön kymmenen
työpäivän määräajassa. Kiireellisissä tapauksissa voidaan soveltaa lyhyempää määräaikaa
toimielinten välillä sovitun lainsäädäntöaikataulun mukaan.

4. Kysymyksissä ja tiedusteluissa noudatetaan seuraavia määräaikoja:
a) kirjallisesti vastattavat kysymykset: 5 työpäivää
b) kirjallisesti vastattavat ensisijaiset kysymykset: 3 työpäivää
c) suullisesti vastattavat kysymykset: 1 työpäivä
d) kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut: 3 työpäivää.

5. Kaikkien muiden tekstien käännöksiin, lukuun ottamatta puhemiehelle, parlamentin elimille,
sovittelukomiteoille, pääsihteerille tai oikeudelliselle yksikölle tarkoitettuja tekstejä,
sovelletaan yleistä vähintään kymmenen työpäivän toimitusaikaa.
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6. Puhemies voi myöntää poikkeuksen 1 ja 2 kohdassa mainituista määräajoista kiireellisille
teksteille perussopimuksissa asetettujen määräaikojen tai puheenjohtajakokouksen
vahvistamien prioriteettien perusteella ja ottaen huomioon toimielinten keskenään sopimat
lainsäädäntämenettelyjen aikataulut.

7. Tässä artiklassa vahvistettuja määräaikoja voidaan pidentää asianomaisen käännöksen tilaajan
suostumuksella, kun on kyse poikkeuksellisen pitkistä teksteistä, poikkeuksellisen suurista
tarkistuskokonaisuuksista, poikkeuksellisen suuresta työmäärästä, tilanteista, joissa
olosuhteet sallivat määräaikojen pidentämisen, tai teksteistä, joille on myönnetty 15 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu poikkeus.

8. Täysistunnossa käsiteltävien poliittisten ryhmien asiakirjojen jättämisen määräajan vahvistaa
puheenjohtajakokous esityslistassa, ja se on yleensä istuntojaksoa edeltävän viikon
keskiviikkona klo 13.00.
Määräajan päätyttyä ryhmän esittämään tekstiin ei enää voi tehdä muutoksia.

9. Jäsen voi käännättää täysistuntokeskustelujen otteita tai muita parlamenttityöhön suoraan
liittyviä tekstejä valitsemaansa viralliseen kieleen. Kukin jäsen voi käännättää enintään
30 sivua vuodessa (kaikista kielistä yhteensä). Kiintiö on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää
toiselle henkilölle eikä myöskään seuraavaan vuoteen. Käännösten toimitusaika on vähintään
10 työpäivää.
Parlamentin muut viralliset elimet voivat käännättää sanatarkkojen istuntoselostusten otteita,
etenkin jos yksi tai useampi puheenvuoro edellyttää jatkotoimia.

10. Puhemiehen, parlamentin elinten, sovittelukomiteoiden, pääsihteerin tai oikeudellisen
yksikön tekstit sekä työjärjestyksen 163 artiklan 2 kohdan mukaisesti kiireellisinä käsiteltävät
tekstit ja 111 ja 112 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt tekstit, joissa sovelletaan
lyhennettyjä määräaikoja tai kiireellistä menettelyä, käännetään niin pian kuin resurssit
antavat myöten ja ottaen huomioon 14 artiklassa vahvistettu etusijajärjestys ja pyydetty
määräaika.

14 artikla
Tarjottavat käännöspalvelut

1. Käännöspääosasto kääntää seuraavat asiakirjat seuraavassa etusijajärjestyksessä:
a) asiakirjat, joista äänestetään täysistunnossa:

– työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut sovitut tekstit
– valiokuntien lopulliset lainsäädäntömietinnöt, joiden osalta valiokunnat ovat

tehneet työjärjestyksen 71 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätöksen neuvottelujen
aloittamisesta

– lainsäädäntömietinnöt ja niihin tehtävät tarkistukset
– muut kuin lainsäädäntömietinnöt ja niihin tehtävät tarkistukset
– päätöslauselmaesitykset ja niihin tehtävät tarkistukset;

b) puhemiehelle, parlamentin elimille, sovittelukomiteoille, pääsihteerille tai
oikeudelliselle yksikölle tarkoitetut ensisijaiset tekstit;

c) valiokunnassa käsiteltävät asiakirjat, joista saatetaan äänestää täysistunnossa:
mietintöluonnokset, tarkistukset, kompromissitarkistukset, lausuntoluonnokset,
lopulliset lausunnot, luonnokset päätöslauselmaesityksiksi;

d) muut valiokunnassa käsiteltävät asiakirjat: työasiakirjat, tiivistelmät ja katsaukset.
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2. Käännöspalveluita tarjotaan myös seuraaville käyttäjille:
a) valtuuskunnat (kahdella asianomaisen valtuuskunnan valitsemalla virallisella kielellä)
b) poliittiset ryhmät18

c) muut viralliset elimet, joille puhemiehistö ja puheenjohtajakokous ovat myöntäneet
luvan

d) jäsenet, jotka voivat käännättää parlamenttityöhön suoraan liittyviä asiakirjoja
13 artiklan 9 kohdassa asetetuissa rajoissa

e) politiikkayksiköt ja tutkimuspalvelut
f) parlamentin pääsihteeristö sen hallinnollisiin tarpeisiin ja viestintään.

3. Euroopan parlamentti tarjoaa käännöspalveluja myös AKT:n ja EU:n yhteiselle
parlamentaariselle edustajakokoukselle (Cotonoun sopimuksen pöytäkirjan 1 mukaisesti),
Välimeren unionin parlamentaariselle edustajakokoukselle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan
parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Euronestin parlamentaariselle edustajakokoukselle
(voimassa olevien sääntöjen mukaisesti) ja Euroopan oikeusasiamiehelle (15. maaliskuuta
2006 tehdyn yhteistyöpuitesopimuksen mukaisesti).

4. Parlamentti voi lisäksi tarjota käännöspalveluja alueiden komitealle sekä Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle 5. helmikuuta 2014 tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.

15 artikla
Käännettävien tekstien pituus

1. Käännettäväksi jätettyihin teksteihin sovelletaan seuraavia enimmäispituuksia:

a) Alustavat työasiakirjat ja 7 sivua mietinnössä, joka ei liity lainsäädäntöön
perustelut: 6 sivua lainsäädäntömietinnössä

12 sivua valiokunta-aloitteisessa
lainsäädäntömietinnössä
12 sivua täytäntöönpanoa koskevassa mietinnössä
3 sivua lainsäädäntölausunnossa

b) Luonnokset päätöslauselmaesityksiksi: 4 sivua (sisältää johdanto-osan kappaleet, mutta ei
johdanto-osan viitteitä)

c) ”Ehdotukset” lausunnossa, joka ei
liity lainsäädäntöön: 1 sivu
d) Tarkistusten perustelut: 500 merkkiä
e) Tiivistelmät: 5 sivua
f) Kirjallisesti vastattavat kysymykset: 200 sanaa
g) Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset
tiedustelut: 500 sanaa
h) Päätöslauselmaesitykset (143 artikla): 200 sanaa

Sivulla tarkoitetaan tekstijaksoa, joka koostuu 1 500 merkistä (ei sisällä välilyöntejä).

2. Valiokunta voi myöntää esittelijälle poikkeuksen 1 kohdassa vahvistetuista
enimmäispituuksista, kunhan vuosittainen 45 sivun kiintiö ei ylity. Poikkeuksesta on

18 Kun kyseessä ovat parlamenttityöhön suoraan liittyvät asiakirjat, poliittiset ryhmät voivat myös pyytää kiireellisten
asiakirjojen kääntämistä ryhmäkohtaisen 15 sivun viikkokiintiön rajoissa.
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ilmoitettava etukäteen valiokuntien puheenjohtajakokoukselle, jotta voidaan varmistua
myönnetyn kiintiön noudattamisesta. Valiokunnan käytettyä loppuun vuosittaisen kiintiönsä
mahdollisiin poikkeuksiin vaaditaan puhemiehistön lupa.

IV OSA
LOPPUMÄÄRÄYKSET

16 artikla
Kielipalvelujen käyttäjien ja kieliyksiköiden vastuullistaminen

1. Tulkkaus- ja käännösyksiköt tiedottavat käyttäjille kuuden kuukauden välein näiden esittämistä
kielipalvelupyynnöistä johtuvista kustannuksista ja siitä, missä määrin näitä menettelysääntöjä
noudatetaan.

2. Jokaisen kokouksen päätteeksi tulkkiryhmän johtaja laatii yhteisymmärryksessä kokouksen
sihteeristön kanssa konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosaston pääjohtajalle koosteen
pyydetyistä tulkkauspalveluista, joita ei käytetty. Kokouksen sihteeristölle toimitetaan
jäljennös koosteesta sekä kokouksen todellinen alkamis- ja päättymisaika.

3. Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto laatii asiakkaita kuultuaan raportin, joka
sisältää määrällisiä ja laadullisia analyysejä syistä, joiden vuoksi pyyntöjä tehtiin myöhässä ja
peruttiin tai pyydettyjä kieliä ei käytetty.

4. Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto toimittaa pääsihteerille säännöllisin väliajoin
kerran vuodessa raportin tulkkauslaitteilla varustettujen kokoushuoneiden tosiasiallisesta
käytöstä.

5. Tulkkaus- ja käännösyksiköt laativat lisäksi raportin kielipalvelujen käytöstä puhemiehistölle.
Raporttiin sisällytetään analyysi toimitetuista kielipalveluista suhteessa käyttäjien esittämiin
pyyntöihin ja palvelujen tarjoamisesta aiheutuneista kustannuksista.

17 artikla
Laajentumisesta johtuvat siirtymäkauden toimet

Niin kauan kuin resurssit eivät riitä täydelliseen palveluun jollakin uudella kielellä, tulkkaus- ja
käännösresurssien jakamista varten voidaan vahvistaa siirtymätoimenpiteitä käytettävissä olevien
resurssien sallimissa rajoissa.

18 artikla
Voimaantulo

Tämä päätös, sellaisena kuin se on muutettuna, tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019. Se korvaa
16. kesäkuuta 2014 hyväksytyt menettelysäännöt.

Liite: Henkilökohtaiseen tulkkauspalveluun sovellettavat säännöt
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Liite 1
Henkilökohtaiseen tulkkauspalveluun sovellettavat säännöt

1. Soveltamisala

Henkilökohtaista tulkkauspalvelua voidaan tarjota yksittäisille jäsenille seuraavassa esitetyin
ehdoin.

2. Käyttäjät

 Parlamentin varapuhemiehet, kvestorit, valiokuntien puheenjohtajat, esittelijät,
varjoesittelijät, lausuntojen valmistelijat ja varjovalmistelijat sekä poliittisten ryhmien
koordinaattorit ovat oikeutettuja käyttämään henkilökohtaista tulkkauspalvelua.

3. Saatavuus ja määräajat

 Henkilökohtainen tulkkauspalvelu on saatavilla vain Brysselissä ja Strasbourgissa ja vain
arkipäivinä (ei yleisinä vapaapäivinä tai parlamentin virallisina vapaapäivinä).

 Sitä on pyydettävä vähintään 3 työpäivää ennen kokouspäivää.
 Henkilökohtainen tulkkauspalvelu on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä maltan ja iirin

kieliä lukuun ottamatta.
 Tulkkaus tehdään yleensä konsekutiivi- tai kuiskaustulkkauksena. Muita tulkkausmuotoja,

kuten tavanomaista simultaanitulkkausta tai simultaanitulkkausta, jossa käytetään kannettavia
äänilaitteita, voidaan käyttää, jos konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto niin
päättää; päätös tehdään käytettävissä olevien resurssien, tarvittavien laitteistojen ja pyynnön
yksityiskohtien perusteella. Etä- tai teleneuvottelut ovat mahdollisia vain, jos
konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastolle on ilmoitettu asiasta riittävän ajoissa, jotta
se voi tarkistaa, onko neuvottelu mahdollista toteuttaa. Tätä palvelua ei voi käyttää
puhelintulkkaukseen (Skype tms.) tai elokuvien tulkkaukseen.

4. Logistiset järjestelyt

 Jos käytetään muuta kuin jäsenen työhuonetta, jäsenen henkilöstön on varattava käytettävä
huone voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Kaikki tulkkauspyynnöt vähennetään jäsenen
määrärahasta, vaikka ne peruttaisiin jälkikäteen.

 Maantieteelliseen sijaintiin, päivämäärään, kellonaikaan tai pyydettyihin kieliin mahdollisesti
tehtävät muutokset katsotaan uudeksi pyynnöksi ja vähennetään jäsenen määrärahasta.

 Jokainen alkava tunti lasketaan kokonaiseksi työtunniksi.
 Jos tulkkia pyydetään odottamaan kokouspaikalla, tämä lasketaan työajaksi.

5. Työolot ja -ehdot

 Jäsen ei voi päättää yksipuolisesti kokouksen aikana, että kokousta jatketaan suunniteltua
pidempään, sillä tulkki saattaa resurssien käytön optimoimiseksi olla varattu toiselle jäsenelle
suunnitellun päättymisajan jälkeen. Tämä koskee myös tulkkausmuotoon tai käytettäviin
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kieliin tehtäviä muutoksia. Muutoksista ei pidä neuvotella paikan päällä tulkin kanssa, vaan
niistä tulee keskustella ainoastaan rekrytoinnista vastaavan yksikönpäällikön kanssa.

 Tiettyihin tunnin mittaisiin kokouksiin, joissa käytetään kahta kieltä, voi riittää yksi tulkki.
Jos kokouksen kesto tai kielten määrä edellyttää useampaa kuin yhtä tulkkia, tämä
vähennetään jäsenen määrärahasta. Tarvittavien tulkkien lukumäärän määrittää yksinomaan
konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto. Määräraha on henkilökohtainen eikä sitä voi
siirtää toiselle henkilölle eikä myöskään seuraavaan vuoteen.

 Jäsen ei voi pyytää tietyn tulkin palveluja.
 Tulkkeja ei voi pyytää tekemään kirjallisia käännöksiä.
 Tulkin ammattikunniaa on aina kunnioitettava.
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