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Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavien Euroopan parlamentin varapuhemiesten 
esipuhe

Tammikuussa 2020 Euroo-
pan parlamentti odotti in-
nokkaasti uuden vaalikauden 
ensimmäistä vuotta vuonna 
2019 pidettyjen EU-vaalien 
jälkeen. Parlamentti valmis-
tautui tulevaan ja oli valmiina 
kohtaamaan lukuisia haastei-
ta, jotka vaihtelivat talousarvi-
on suunnittelusta seuraaviksi 
seitsemäksi vuodeksi ja EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskun-
nan tulevien suhteiden muo-
toilemisesta kestävän ympä-
ristöpolitiikan kehittämiseen ja suhteiden luomiseen kumppaneiden kanssa kaikkialla maailmassa.

Tuolloin kukaan ei osannut kuvitella, millainen tulevaisuus meitä odotti: covid-19-viruksen aiheuttama 
pandemia, joka vaikuttaisi kaikkiin maihin eri puolilla maailmaa; ihmisiä koettelevat terveydelliset ja 
inhimilliset tragediat sekä sulkutoimien aiheuttamat talous- ja sosiaalikriisit; viruksen torjumiseksi 
käyttöönotetut välttämättömät terveyttä ja hygieniaa koskevat toimenpiteet. Emme olisi voineet 
kuvitella, missä määrin arkielämämme, vapautemme ja käyttäytymisemme muuttuisivat vain 
muutaman viikon aikana.

Jokaisen parlamentin oli maaliskuusta 2020 alkaen vastattava nopeasti uuteen pandemian 
aikaansaamaan todellisuuteen. Niiden oli varmistettava jäsentensä ja henkilöstönsä terveys ja 
turvallisuus sekä jatkuvuus keskeisissä toiminnoissa, kuten lainsäädäntöä ja talousarviota koskeva 
päätöksenteko. Parlamenttien välinen verkostoituminen ja toimintatapojen vaihto siitä, miten uuteen 
tilanteeseen voidaan puuttua sekä parlamentaaristen että hallinnollisten menettelyjen osalta, ovat 
olleet tehokkaita ja arvokkaita parlamenttien kriisinhallintavälineitä.

Parlamenttien välinen toiminta keskeytettiin ainoastaan aivan pandemian alussa. EU:n parlamenttien 
puhemiesten konferenssi peruttiin ja puheenjohtajavaltio Kroatialla oli edessään ennennäkemättömiä 
haasteita, mutta se palautti parlamenttien väliset kokoukset takaisin raiteilleen, kun kesäkuussa 2020 
pidettiin ensimmäinen COSACin puheenjohtajien kokous etäyhteyden välityksellä ja puheenjohtajien 
lisäkokous EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppasopimuksen pääneuvottelijan Michel 
Barnierin kanssa. Saksan puheenjohtajakaudella parlamenttien välinen toiminta pääsi jälleen vauhtiin, 
ja kaikki tavanomaiset kokoukset pidettiin etäyhteyden välityksellä ja COSACin puheenjohtajien 
kokouksia pidettiin jopa komission jäsenten kanssa.

Euroopan parlamentin oli myös mukauduttava hyvin nopeasti uusiin työskentelytapoihin ja otettava 
käyttöön huomattavia logistisia resursseja parlamentaarisen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. 
Euroopan parlamentti palasi parlamenttien väliseen toimintaan etäyhteyden välityksellä järjestetyllä 
Europolin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokouksella. Tämän jälkeen järjestettiin useita 
parlamenttien välisiä etäkokouksia, mukaan lukien ensimmäinen Eurojustin arviointi ja muuttoliikettä 
ja turvapaikka-asioita käsittelevä korkean tason konferenssi, jonka Euroopan parlamentti järjesti 

Euroopan parlamentin varapuhemies Dita Charanzová ja Euroopan parlamentin 
ensimmäinen varapuhemies Roberta Metsola, Euroopan parlamentin tilat 
Brysselissä © Euroopan unioni 2021 – EP / Alain ROLLAND
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yhdessä puheenjohtajavaltion parlamentin kanssa yhteistyössä puheenjohtajakolmikon kahden 
muun parlamentin kanssa.

Euroopan parlamentti teki entistä tiiviimpää yhteistyötä puheenjohtajavaltioiden parlamenttien 
kanssa kokouksia koskevien esitysmuotojen ja esityslistojen mukauttamiseksi etäkokousten 
vaatimuksia vastaaviksi. Puheenjohtajavaltio Kroatian ja puheenjohtajavaltio Saksan sekä Euroopan 
parlamentin, myös koko henkilökunnan, sitoutuminen ja päättäväisyys mahdollistivat paluun 
tavanomaiseen korkealaatuiseen ja kunnianhimoiseen parlamenttien väliseen toimintaohjelmaan 
poikkeuksellisen vaikeista olosuhteista huolimatta.

EU:n toimielimet ovat olleet vahvoja ja palautumiskykyisiä tässä kriisissä. EU:n päätöksenteko 
varmistettiin kaikilla tasoilla ja tuloksia saatiin aikaiseksi. EU:n tulevasta talousarviosta ja EU:n 
elpymisrahoituksesta on tehty päätöksiä, mukaan lukien oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista 
koskevat säännökset, ja tulevaisuutta varten on perustettu toteuttamiskelpoinen omien varojen 
järjestelmä. Näistä aiheista on keskusteltu tiiviisti myös parlamenttien välisissä kokouksissa.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi oli myös aihe, josta käytiin keskustelua säännöllisesti 
parlamenttien välisissä kokouksissa. Se on varmasti parlamenttien välisen toiminnan ja keskustelujen 
keskeinen aihe vuonna 2021. Kansallisilla parlamenteilla on keskeinen rooli Euroopan tulevaisuuden 
rakentamista koskevassa keskustelussa.

Olemme tyytyväisiä parlamenttien välisen yhteistyön tehostamiseen asioissa, jotka liittyvät EU:n 
ulkoiseen toimintaan. Euroopan parlamentti korostaa demokraattisiin instituutioihin kohdistuvien 
kriisin vaikutusten seurantaa kaikkialla maailmassa. Odotamme perinteisen transatlanttisen 
talouskumppanuutemme käynnistämistä uudelleen, suuremman roolin ottamista maailmanlaajuisena 
toimijana erityisesti lähialueilla sekä uuden antoisan suhteen kehittämistä ja yhteistyön tehostamista 
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin kanssa.

Vuosi 2020 on muuttanut perusteellisesti tapaamme työskennellä, ja meidän on hyödynnettävä tänä 
poikkeuksellisena vuonna saamiamme kokemuksia. Kaiken kaikkiaan teknologia on toiminut hyvin, 
ja olemme saaneet kokemusta virtuaalisista työskentelymenetelmistä. Olemme kuitenkin vahvasti 
sitä mieltä, että parlamenttien väliset suhteet perustuvat suurelta osin henkilökohtaisiin suhteisiin 
ja että parlamenttien välisiä kokouksia ei voida korvata videokokouksilla. Kasvotusten pidettävillä 
kokouksilla on erilainen dynamiikka ja merkitys, ja odotamme näitä tapaamisia pidettäväksi heti, 
kun se on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä mahdollisuutta, että etäkokouksia voidaan 
edelleen tarpeen vaatiessa pitää yhtenä lisäkokousmuotona.

Haluamme kiittää entistä ensimmäistä varapuhemiestä Mairead McGuinnessia hänen 
omistautumisestaan ja panoksestaan Euroopan parlamentin suhteisiin kansallisten parlamenttien 
kanssa siihen asti, kun hänet valittiin Euroopan komissioon syyskuussa 2020.

Euroopan parlamentti ja EU:n kansalliset parlamentit ovat jatkossakin keskeisiä kumppaneita 
Euroopan tulevaisuuden rakentamisessa. Olemme sitoutuneet jatkamaan tiivistä yhteistyötä kaikilla 
yhteistä etua koskevilla aloilla ja varmistamaan parlamentaarisen demokratian asianmukaisen 
toiminnan kaikilla tasoilla Euroopassa ja sen ulkopuolella.

 
 

Roberta Metsola   Dita Charanzová  
Ensimmäinen varapuhemies Varapuhemies
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I. COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS PARLAMENT-
TIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN

Vuosi 2020 alkoi parlamenttien välisen toiminnan osalta tavallisesti. Unionin asioita käsittelevien 
parlamentaaristen elinten konferenssin (COSAC) puheenjohtajien kokous pidettiin tammikuussa 
2020 Zagrebissa, ja näin avattiin puheenjohtajavaltio Kroatian suunnittelema tapahtumakierros. EU:n 
parlamentaarisen viikon puitteissa Euroopan parlamentti toivotti tiloihinsa Brysseliin helmikuussa 
2020 tervetulleiksi yli 100 parlamentin jäsentä eri jäsenvaltioista. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
(YUTP) ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP) koskeva parlamenttien välinen 
konferenssi Zagrebissa (2.–4. maaliskuuta) oli viimeinen vuonna 2020 pidetty kokous, jossa osallistujat 
olivat fyysisesti läsnä.

Hyvin pian tämän kokouksen jälkeen covid-19-tilanne paheni rajusti Euroopassa ja kaikkialla otettiin 
käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Euroopan parlamentissa 
puhemies David Sassoli ilmoitti 2. maaliskuuta, että Euroopan parlamentin tiloihin suunnitellut yli 
130 tapahtumaa peruutetaan. Niiden osallistujamääräksi oli arvioitu 6000–7000 henkilöä. Euroopan 
parlamentti ei myöskään enää ottanut vastaan vieraita.

Tartunnat lisääntyivät nopeasti, ja epidemiasta tuli maailmanlaajuinen. Puhemiehen päätöstä olla 
hyväksymättä tapahtumia, joihin osallistuu ulkopuolisia vierailijoita, jatkettiin seuraavina kuukausina 
vuoden 2020 loppuun saakka. Kaikki tapahtumat peruttiin, vierailut ja matkat keskeytettiin ja 
henkilöstöä (ja ajoittain jäseniä) kehotettiin työskentelemään kotoa1. Näin ollen kaikki Euroopan 
parlamentin vuoden 2020 maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana kasvotusten järjestettävät 
kokoukset joko peruttiin tai ne korvattiin etäkokouksilla.

Samoin peruttiin Helsingissä toukokuussa 2020 pidettäväksi suunniteltu EU:n puhemieskonferenssi. 
Myös maaliskuussa 2020 pidettäväksi suunniteltu Europolin yhteisparlamentaarinen valvontaryhmän 
(JPSG) kokous korvattiin sähköisesti tapahtuvalla kirjallisella tiedonvaihdolla.

Tästä huolimatta parlamentin työskentely jatkui. Vaikka etäistunnot pysyivät kansallisten parlamentin 
poikkeuksellisena tapana toimia, välttämättömiä mukautuksia tehtiin, jotta voitiin äänestää usein 
terveyshätätilanteeseen liittyvästä lainsäädännöstä ja tarkastella sitä.2 Euroopan parlamentti hyväksyi 
tarkistetun istuntokalenterin, ja ensimmäisissä istunnoissa käsiteltiin kiireellisiä lainsäädäntöasioita. 
Euroopan parlamentin jäsenten oli mahdollista olla joko fyysisesti läsnä tai osallistua videoyhteyden 
välityksellä. Lisäksi suoritettiin toimenpiteitä, joiden avulla oli mahdollista äänestää sähköpostitse. 
Istuntosalissa sovelletaan lähikontaktien välttämistä koskevia toimenpiteitä.3

Euroopan parlamentti sekä puheenjohtajavaltiot Kroatia ja Saksa mukauttivat ohjelmiaan 
mahdollisimman paljon. Parlamenttien välisten tapahtumien järjestäminen jatkui melko tiiviisti 
erityisesti vuoden 2020 toisella puoliskolla. Toiminnan jatkuvuus saavutettiin mukauttamalla 
kokousmuotoja, esityslistoja ja menettelyjä. Käytettiin kirjallisia menettelyjä ja kokoukset järjestettiin 

1 https://europarl.europa.eu/cmsdata/226105/WEB_No.27_National_Parliaments_procedures_following_COVID-19.pdf
2 Covid-19-epidemian vuoksi myös Euroopan parlamentin istuntosalissa on kokoontunut ensimmäistä kertaa kansallinen 

parlamentti: Belgian parlamentin 150 jäsenen ei ollut mahdollista kokoontua tavanomaiseen istuntosaliinsa turvavälejä 
noudattaen. Uutta hallitusta koskevasta sopimuksesta keskusteltiin ja se ratifioitiin syksyllä 2020 Euroopan parlamentin 
tiloissa.

3 https://europarl.europa.eu/cmsdata/226110/No.32._State_of_COVID-19_measures_in_Parliaments.pdf

https://europarl.europa.eu/cmsdata/226105/WEB_No.27_National_Parliaments_procedures_following_COVID-19.pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/226110/No.32._State_of_COVID-19_measures_in_Parliaments.pdf
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virtuaalisesti, niistä tuli lyhyempiä ja niitä pidettiin useammin. Poliittisten tekstien hyväksymisestä, josta 
neuvotellaan yleensä tiiviisti kokouksissa, joko luovuttiin tai se korvattiin muilla menettelyillä. Vaikka 
yhteistyö COSACin puitteissa jatkui etäyhteydellä, yhteistyö edellytti jonkin verran yhteisesti sovittua 
joustoa työjärjestykseen, jossa ei määrätä tällaisista poikkeuksellisista olosuhteista. Puheenjohtajavaltio 
Kroatia päätti esimerkiksi korvata COSACin täysistunnon ylimääräisellä puheenjohtajien kokouksella 
ja puheenjohtajavaltio Saksa piti ”virtuaalisen COSACin” puheenjohtajakauden ohjelmansa 
päättämiseksi. Näissä molemmissa tapauksissa tulkkausta oli saatavilla rajoitetusti etäkokousten 
teknisten rajoitusten vuoksi eikä niissä hyväksytty tekstejä. Joissakin tapauksissa poliittiset tekstit 
korvattiin puheenjohtajan päätelmillä (yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja yhteistä turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaa koskeva parlamenttien välinen konferenssi) tai allekirjoitettavaksi annetulla 
puheenjohtajan kirjeellä (COSAC).

Vuoden 2020 poliittinen tilanne lisäsi kiireellisten keskustelujen tarvetta. COSACin ja yhteistä ulko- 
ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) sekä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP) käsittelevän 
parlamenttien välisen konferenssin puitteissa puheenjohtajavaltio Saksa teki aloitteita kiireellisten 
keskustelujen (tai virtuaalisen COSACin Aktuelle Stunde -keskustelujen) lisäämiseksi esityslistalle. 
Tarkoituksena oli keskustella spontaanimmin jatkuvasti muuttuvassa poliittisessa tilanteessa. Aiheet 
liittyivät usein EU:n ulkopolitiikkaan. Tämä suuntaus saattaa jatkua.

Euroopan parlamentti käynnisti syyskuussa 2020 uudelleen parlamenttien välisen toiminnan 
etäyhteyden välityksellä järjestetyllä Europolin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokouksella. 
Tämän kokouksen jälkeen järjestettiin neljä parlamenttien välistä etäkokousta, mukaan lukien 
ensimmäinen parlamenttien välinen valiokuntakokous, joka koski Eurojustin arviointia, sekä 
muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita käsittelevä korkean tason konferenssi, joka järjestettiin 
yhteistyössä puheenjohtajavaltion (Saksa) parlamentin ja puheenjohtajakolmikon kahden muun 
(Portugali ja Slovenia) parlamentin kanssa.

Parlamenttien välisten 
valiokuntakokousten määrä 
oli sama kuin vuonna 2019. 
EU-vaalien vuoksi kokousten 
määrä oli kuitenkin hieman 
tavallista alhaisempi. On myös 
syytä huomata, että kansallisten 
parlamenttien jäsenten 
osallistuminen lisääntyi vuonna 
2020 todennäköisimmin uusien 
etäkokouksiin osallistumista 
koskevien välineiden ansiosta. 
Matkustusrajoitusten vuoksi 
vuoden 2020 alussa järjestettiin 
vain hyvin vähän kahdenvälisiä 
vierailuja, ja maaliskuun 2020 

jälkeen kahdenvälisiä kokouksia järjestettiin etäyhteyden välityksellä.
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Pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 mukaisesti toimitettujen asiakirjojen määrä oli myös hieman pienempi 
kuin tavallisena lainsäädäntövuonna, mutta määrä oli tästä huolimatta suurempi kuin vuonna 2019. 
Useissa tapauksissa tarve reagoida nopeasti pandemiaan tarkoitti sitä, että toissijaisuusperiaatteen 
tarkistamiseen varattua kahdeksan viikon määräaikaa ei voitu noudattaa ja lainsäädäntöehdotusten 
käsittelyä nopeutettiin.

Pandemia on myös merkinnyt digitaalista harppausta paitsi teknisesti myös ihmisten käyttäytymisessä 
ja asenteissa. Tämä on nopeuttanut etäkokouksia koskevien ratkaisujen saatavuutta ja lisännyt 
parlamentin jäsenten ja korkean tason puhujien valmiutta osallistua etäyhteyden välityksellä. 
Kokouksista on tullut lyhyempiä ja keskusteluista tiiviimpiä. Jotkin näistä myönteisistä kokemuksista 
voidaan säilyttää tulevaisuuden varalle, ja ne voivat johtaa vapaamuotoisempiin vuoropuheluihin 
esimerkiksi Euroopan parlamentin esittelijöiden ja kansallisten parlamenttien esittelijöiden välillä tai 
samanlaisissa institutionaalisissa tehtävissä toimivien Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten 
parlamenttien jäsenten välillä, kuten samoja vastuualueita jakavat valiokuntien puheenjohtajat tai 
varapuhemiehet.

Poliittisella tasolla tapahtuneen kehityksen lisäksi terveyskriisi on lisännyt myös verkossa tapahtuvaa 
ja sähköistä (kirjallista) tiedonvaihtoa parlamenttien välillä erityisesti ECPRD- ja IPEX-verkostojen 
puitteissa4.

4 Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus (ECPRD) ja EU-asioihin liittyvä tiedonvaihto parlamenttien 
välillä (IPEX).
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II. PARLAMENTTIEN VÄLISEN TOIMINTAOHJEL-
MAN KESKEISET TAPAHTUMAT JA TÄRKEIMMÄT 
AIHEET VUONNA 2020

a. Poliittinen kehys

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston työn poliittisesta johtamisesta ja 
ohjeistamisesta ovat vastanneet Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli ja ensimmäisenä 
varapuhemiehenä toiminut Mairead McGuinness yhdessä suhteista kansallisiin parlamentteihin 
vastaavan varapuhemiehen Dita Charanzován sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan (AFCO) ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajan Antonio Tajanin kanssa. 
Roberta Metsola valittiin Euroopan parlamentin ensimmäiseksi varapuhemieheksi marraskuun 2020 
puolivälistä alkaen, ja hän korvasi McGuinnessin, josta tuli rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja 
pääomamarkkinaunionista vastaava komission jäsen.

Vuosi 2020 oli tämän vaalikauden ensimmäinen kokonainen vuosi, ja se oli poliittisesti haastava vuosi 
jopa ilman pandemiaa. Käsiteltävät aiheet olivat erittäin tärkeitä, ja ne liittyivät Eurooppa-neuvoston 
strategiseen ohjelmaan ja uuden komission painopisteisiin, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi 
vahvistaessaan uuden komission vuoden 2019 lopulla. Sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä 
ja kaikki siihen liittyvä lainsäädäntö, uusi kumppanuus EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia sekä Euroopan tulevaisuutta käsittelevän 
konferenssin käynnistäminen oli jo suunniteltu sisällytettäväksi parlamenttien välisten kokousten 
esityslistoihin. Myös EU:n roolin vahvistaminen maailmanlaajuisena toimijana oli tärkeä aihe, josta oli 
tarkoitus keskustella monella parlamenttien välisellä foorumilla.

Pandemiasta tuli maaliskuusta 2020 alkaen monen kokouksen väistämätön lisäaihe. Parlamentit 
vaihtoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan viruksen leviämistä torjuvista toimenpiteistä ja siitä, miten 
parlamenttien ja parlamentin työskentelyn ydintoiminnot voidaan säilyttää pandemian aiheuttamana 
vaikeana aikana.

Myös oikeusvaltioperiaatteesta 
EU:ssa keskusteltiin vuonna 2020 
tiiviisti. Tämä keskustelu liittyi osittain 
monivuotiseen rahoituskehykseen ja 
elpymis- ja palautumistukivälineeseen, 
joka perustettiin helpottamaan 
pandemian pitkän aikavälin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. 
Kriisi pahensi myös merkittävästi 
turvallisuus- ja muuttoliikehaasteita, 
ja niistä keskusteltiin parlamenttien 
välisissä kokouksissa ja neuvotteluissa.

Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen ja Euroopan 
parlamentin puhemiehen David Sassolin videoneuvottelu liittopäivien 
puheenjohtajan Wolfgang Schäublen kanssa toukokuussa 2020.  
© Euroopan unioni 2020 – EP / Daina LE LARDIC
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b. Monialaiset aiheet

Parlamenttien välisessä yhteistyössä keskitytään perinteisesti poliittisiin ja institutionaalisiin 
kysymyksiin ja keskusteluihin. Ennakkovaroitusjärjestelmä, joka yhdistää kansalliset parlamentit 
EU:n lainsäädäntöprosessiin toissijaisuusperiaatteen tarkistamisen kautta, on johtanut laajaan 
lainsäädännölliseen vuoropuheluun, joka käsittää paljon toissijaisuusperiaatetta laajemman alan. 
Viime vuosina huomiota on kiinnitetty myös EU:n täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden ja 
toimeenpanovirastojen parlamentaariseen seurantaan ja valvontaan erityisesti oikeus- ja sisäasioiden 
alalla. Parlamentaarista yhteistyötä kehitetään myös EU:n ulkopolitiikan alalla, pääasiassa YUTP:n/YTPP:n 
puitteissa, mutta myös parlamentaarisessa diplomatiassa, demokratiatuessa sekä monenvälisillä ja 
jopa maailmanlaajuisilla foorumeilla eurooppalaisten arvojen ja etujen puolustamiseksi.

Vuonna 2020 useilla parlamenttien välisillä foorumeilla ja monessa kahdenvälisessä keskustelussa 
nousivat toistuvasti esiin seuraavat aiheet:

i. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenss

Komissio ja Euroopan parlamentti ehdottivat jo joulukuussa 2019 konferenssin järjestämistä, jotta 
voitaisiin pohtia EU:n roolia jatkuvasti muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä ja tarvittavia 
mukautuksia, jotka ovat tarpeen 2000-luvun realiteettien käsittelemisessä. Pandemia osoitti 
ennennäkemättömän selkeästi, että tarvitsemme itsetutkiskelua ja että EU:n uudistuksista ja 
uudistamisesta on keskusteltava.

Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2020 yhden Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia 
koskevan päätöslauselman tammikuussa ja toisen kesäkuussa5. Parlamentin jäsenet pyysivät 
neuvostoa olemaan avoimena konferenssilähtöisille uudistuksille, mukaan lukien perussopimuksia 
koskevat muutokset. Euroopan parlamentti sitoutui aloittamaan konferenssin mahdollisimman 
pian ja oli valmis tähän vuonna 2020. Parlamentin jäsenet korostivat, että terveyskriisi on nostanut 
esiin lisää kysymyksiä pohdittavaksi: unionin toimivallan lisääminen rajat ylittävissä terveysuhkissa; 
uudet välineet, joilla varmistetaan, että tulevaisuudessa kriisitilanteissa unioni voi toimia viipymättä 
koordinoidakseen, organisoidakseen yhteisvastuuta tai reagoidakseen perusoikeuksiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin.

Vuodesta 2019 alkaen kansalliset parlamentit ovat osoittaneen vahvaa tahtoa osallistua konferenssiin, 
ja tätä korostettiin useaan otteeseen vuonna 2020 erityisesti COSACin puitteissa. Kansallisilla 
parlamenteilla on luonnollisesti merkittävä rooli sekä kansalaisten ja Euroopan parlamentin 
yhdistämisessä että myös muodollisesti perussopimuksia koskevissa muutoksissa. Puheenjohtajavaltio 
Saksa kannatti kansallisten parlamenttien vahvaa osallistumista. Puheenjohtajavaltio Kroatia ja 
puheenjohtajavaltio Saksa panivat alulle puheenjohtajavaltion kirjeet EU:n toimielimille, ja kansallisten 
parlamenttien valtuuskuntien puheenjohtajien enemmistö allekirjoitti ne. Euroopan parlamentti on 
myös ilmaissut toivovansa kansallisten parlamenttien asianmukaista osallistumista ja konferenssin 
todellista parlamentaarista ulottuvuutta.

5 Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 Euroopan parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevään konferenssiin (hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0010); Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. kesäkuuta 
2020 Euroopan parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (hyväksytyt tekstit, P9_
TA(2020)0153).
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ii.  Oikeusvaltioperiaate, demokratia ja perusoikeudet

Komissio hyväksyi oikeusvaltioperiaatetta koskevan kehyksen puuttuakseen joidenkin EU-maiden 
oikeusvaltioperiaatteelle järjestelmällisiä uhkia luovaan kehitykseen. Koska oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisesta tuli monialainen painopiste kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa, tämä näkyi myös 
erilaisissa parlamenttien välisissä keskusteluissa, mukaan lukien kahdenväliset keskustelut.

Oikeusvaltioperiaatteesta järjestettiin COSACin erityiskokous komission varapuheenjohtajan Věra 
Jourován ja komission jäsenen Didier Reyndersin kanssa. Parlamentin jäsenet halusivat tarkastella 
aihetta säännöllisesti esimerkiksi oikeusvaltiota koskevan komission vuosikertomuksen yhteydessä.

Parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) järjesti 10. marraskuuta 
parlamenttien välisen valiokuntakokouksen aiheesta ”Komission ensimmäinen vuotuinen 
oikeusvaltiokertomus ja kansallisten parlamenttien rooli”, ja sen avulla parlamentin jäsenten oli 
mahdollista jakaa kokemuksiaan kansallisten parlamenttien asemasta. Myös covid-19-toimenpiteiden 
vaikutuksesta demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin keskusteltiin niin, että 
erityinen painopiste oli kansallisten parlamenttien tänä aikana harjoittamassa valvonnassa.

iii. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimusta 
koskevat neuvottelut

Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta 31. tammikuuta 2020, ja vuoden 2020 loppuun asti 
voimassa ollut siirtymäkausi mahdollisti sen, että Yhdistynyt kuningaskunta säilyi osana EU:n 
sisämarkkinoita ja tulliliittoa, kun neuvottelut tulevista suhteista olivat käynnissä. Sopimus EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista suhteista tehtiin vasta 24. joulukuuta 2020. EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan suhteet ja erityisesti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja 
yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut olivat osa parlamenttien välisiä keskusteluja koko vuoden 
2020.

COSACin puheenjohtajat pitivät EU:n pääneuvottelijan Michel Barnierin kanssa yhden 
erityiskokouksen kesäkuussa ja toisen syyskuussa 2020. Barnier kertoi COSACin puheenjohtajille 
viimeaikaisesta kehityksestä molemmissa tilaisuuksissa, joihin osallistui Euroopan parlamentin 
Yhdistyneen kuningaskunnan koordinointiryhmän puheenjohtaja David McAllister. Europolin 
yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän 7. kokouksessa syyskuussa 2020 keskusteltiin brexitin 
aiheuttamista haasteista, jotka liittyvät Europolin tulevaan rooliin sekä unionin normien 
tinkimättömään asemaan Europolin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevassa yhteistyössä. Myös 
parlamenttien välisessä Eurojustin toiminnan arviointia käsittelevässä valiokuntakokouksessa 
joulukuussa 2020 keskusteltiin brexitiä koskevista haasteista, jotka liittyvät terrorismin ja rajatylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti/kamarit osallistuivat parlamenttien väliseen toimintaan 
vuonna 2020 (helmikuusta alkaen) kolmansien maiden tarkkailijoina tai erityisvieraina eri 
parlamenttien välisten konferenssien sääntöjen mukaisesti. Euroopan parlamentin valiokunnat 
kutsuivat ajoittain Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin edustajia, jos tämä oli tarpeen. Monet 
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kahdenväliset keskustelut Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin kanssa jatkuivat vuonna 2020, 
erityisesti parlamentin ylähuoneen kanssa.

iv. EU:n talousarvio ja elpymissuunnitelmat

Pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma seuraaville seitsemälle vuodelle eli monivuotinen 
rahoituskehys 2021–2027 oli tärkeä aihe, josta sovittiin vuonna 2020, samoin kuin päätös Euroopan 
elpymissuunnitelmasta, joka oli vastatoimenpide terveyskriisille ja sen suurille Euroopan talouteen 
kohdistuville vaikutuksille. Parlamenttien välisissä keskusteluissa ja neuvotteluissa käytettiin 
merkittävästi aikaa tähän aiheeseen, joka oli molempien puheenjohtajavaltioiden asialistan kärjessä 
vuonna 2020. Useiden COSACin puheenjohtajien allekirjoittamassa puheenjohtajavaltio Kroatian 
kirjeessä kehotettiin EU:n toimielimiä hyväksymään hyvissä ajoin monivuotinen rahoituskehys ja 
elpymissuunnitelma Euroopalle.

Suurin osa parlamenteista piti myönteisenä Eurooppa-neuvoston 21. heinäkuuta 2020 tekemää 
historiallista sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymissuunnitelmasta. Useimpien 
kansallisten parlamenttien oli ratifioitava uusi omien varojen järjestelmää koskeva päätös. Euroopan 
parlamentti käytti vuonna 2020 käytyjen parlamenttien välisten keskustelujen aikana kaikki tilaisuudet 
korostaakseen kiireellistä tarvetta sujuvalle ratifiointiprosessille jäsenvaltiossa ja puolusti myös omaa 
kantaansa olla vähentämättä monivuotista rahoituskehystä elpymisvälineen vuoksi.

Talouden vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja hallintaa EU:ssa käsittelevän parlamenttien välisen 
lokakuussa 2020 pidetyn 15. konferenssin neuvotteluissa keskityttiin kriisin aiheuttamiin taloudellisiin 
seurauksiin. Parlamenttien yleinen pyyntö näissä keskusteluissa koski sitä, että kansalliset parlamentit 
olisi otettava mukaan elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen ja hyväksymiseen eikä 
pelkästään niiden tarkasteluun. Sama viesti hallitsi myös COSACin keskusteluissa.

v. Vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä

Vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä muuttuvassa maailmassa ovat Ursula von der Leyenin johtaman 
komission painopisteitä. Covid-19-pandemia teki EU:n digitaalisista ja vihreistä tavoitteista entistä 
tärkeämpiä ja osoitti, että digitaalinen siirtymä ja vihreä siirtymä voivat tapahtua hyvin nopeasti. 
Euroopan parlamentti tukee voimakkaasti näitä EU:n painopisteitä ja kannatti niiden riittävää 
rahoitusta, joka on välttämätöntä niiden onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Talouden vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja hallintaa Euroopan unionissa käsittelevässä 
parlamenttien välisessä helmikuussa 2020 pidetyssä konferenssissa keskityttiin myös 
ilmastonmuutokseen ja siihen, millainen rooli EU:n talous- finanssi- ja sosiaalipolitiikoilla voi olla tässä 
yhteydessä. Kaikki pääpuhujat korostivat sitä, että on toimittava välittömästi ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi.

Komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Frans 
Timmermans puhui COSACin puheenjohtajille syyskuussa 2020 ja käsitteli tätä aihetta ja siihen 
liittyviä haasteita. Hän korosti EU:n elpymisvaiheen merkitystä ja kansallisten parlamenttien 
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keskeistä roolia sekä Eurooppa-neuvoston päätösten muuntamisessa konkreettisiksi toimenpiteiksi, 
jotka edellyttävät ratifiointia kansallisissa parlamenteissa, että kansallisten ohjelmien laatimisessa. 
Lisäksi hän tähdensi, että on tärkeää varmistaa riittävät määrärahat vihreää, palautumiskykyistä ja 
tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa taloutta ja yhteiskuntaa varten.

vi. EU:n rooli maailmassa: kansainväliset suhteet ja monenvälisyys – muuttoliike 
ja turvapaikka-asiat

Tarve vahvistaa EU:ta maailmanlaajuisena toimijana muuttui jopa ilmeisemmäksi vuonna 2020, 
kun EU kohtasi covid-19-pandemian torjumista, ilmastonmuutoksen torjumista, digitaalisen 
siirtymän edistämistä, yhteisen turvallisuuden ja sääntöihin perustuvan monenvälisen järjestelmän 
parantamista sekä demokratian ja ihmisoikeuksien heikkenemisen torjumista koskevat lukuisat ja 
moninaiset haasteet.

YUTP:tä ja YTPP:tä käsittelevän parlamenttien välisen konferenssin yhteydessä käydyissä keskusteluissa 
keskityttiin EU:n maailmanlaajuiseen johtoasemaan yhä monimutkaisemmassa ulkoisessa 
ympäristössä. Keskusteluissa korostettiin, että tarvitaan kiireellisesti strategista koordinointia ja 
yhtenäisempää ja ennakoivampaa ulkoista toimintaa, ja niissä kiinnitettiin erityistä huomiota vaalien 
jälkeiseen tilanteeseen Valko-Venäjällä.

Euroopan parlamentti järjesti marraskuussa 2020 ensimmäistä kertaa muuttoliikettä ja turvapaikka-
asioita koskevan korkean tason konferenssin yhdessä Saksan liittopäivien kanssa. Tämä tilausuus 
oli tarkoitus järjestää Brysselissä ja se oli suunniteltu sisällytettäväksi Saksan, Portugalin ja Slovenian 
puheenjohtajakolmikon parlamenttien ohjelmaan. Korkean tason konferenssiin sisältyi Euroopan 
parlamentin puhemiehen David Sassolin, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der 
Leyenin sekä Saksan liittopäivien (Bundestag), Portugalin tasavallan kokouksen (Assembleia da 
República) ja Slovenian kansalliskokouksen (Državni zbor) puhemiesten puheet. 

COSACin esityslistoilla käytettiin myös merkittävästi aikaa keskusteluun ulkopolitiikoista, mukaan 
lukien EU:n rooli Afrikassa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen suhteet erityisesti Yhdysvaltojen uuden hallinnon 
osalta. Monet parlamenttien jäsenet ehdottivat, että Euroopan parlamentti ja EU:n kansalliset 
parlamentit tehostaisivat yhteistyötä ja vuoropuhelua Amerikan ja Afrikan maiden parlamenttien 
kanssa lähitulevaisuudessa. Samalla pantiin merkille, että on yhtä tärkeää investoida EU:n oman 
strategisen riippumattomuuden ja sen tehokkaan toimintakyvyn vahvistamiseen tulevaisuudessa.
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1. INSTITUTIONAALISET PARLAMENTTIEN VÄLISET  
ELIMET

1.1 Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi 
(COSAC)

Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi COSAC perustettiin Pariisissa 
marraskuussa 1989. Sen ainutlaatuisuus piilee siinä, että se on ainoa parlamenttien välinen foorumi, 
josta on määrätty perussopimuksissa (pöytäkirja N:o 1 kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa). COSACin suunnan ja työn määrittelyssä johtavassa asemassa on sen jäsenvaltion kansallinen 
parlamentti, jolla on neuvoston kiertävä puheenjohtajuus. COSACia tukee puheenjohtajakolmikko, 
johon Euroopan parlamentti kuuluu pysyvänä jäsenenä. Puheenjohtajavaltio saa organisatorista tukea 
Euroopan parlamentissa toimivalta pieneltä sihteeristöltä, jota johtaa kansallisesta parlamentista 
lähetetty virkamies (”pysyvä jäsen”). Katso www.ipex.eu

COSACin puheenjohtajien kokous Zagrebissa 20.–21. tammikuuta 2020 oli ensimmäinen 
parlamenttien välinen tapahtuma sekä ensimmäinen puheenjohtajavaltio Kroatian tapahtuma 
vuonna 2020, ja se oli ainoa vuonna 2020 paikan päällä järjestetty COSACin tapahtuma, johon 
osallistuttiin fyysisesti ja joka järjestettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Se oli myös viimeinen 
kokous, johon Yhdistynyt kuningaskunta osallistui EU:n jäsenvaltiona.

Kokouksessa keskityttiin puheenjohtajavaltio Kroatian painopisteisiin: ”Eurooppa, joka kehittyy, 
yhdistää, suojelee ja vaikuttaa”. Parlamenttien jäsenten välinen keskustelu ulottui useisiin aiheisiin, 
mukaan lukien laajentuminen, muuttoliike, monivuotinen rahoituskehys ja Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevä konferenssi, jonka oli määrä olla keskeinen aihe täysistunnossa toukokuussa 2020. Ennen 
covid-19-pandemian puhkeamista puheenjohtajavaltio Kroatia keskittyi uuteen toimikauteen 
(uusi Euroopan parlamentti ja uusi komissio) ja pyrki analysoimaan parlamenttien tapaa 
harjoittaa valvontatehtäviään ja kuinka ne toimivat yhteen EU:n eri toimielinten kanssa. Tämä oli 
puheenjohtajavaltio Kroatian laatiman COSACin puolivuotiskertomuksen aihe.

Maaliskuussa 2020 kävi selväksi, että covid-19-pandemian aiheuttamien olosuhteiden vuoksi 
Kroatian parlamentti ei voinut pitää COSACin 63. täysistuntoa Zagrebissa ja kokous peruttiin. 
Puheenjohtajavaltio Kroatia, jossa tapahtui myös voimakas maanjäristys, joka iski Zagrebiin ja Kroatian 
parlamentin tiloihin 22. maaliskuuta 2020, järjesti kuitenkin COSACin puheenjohtajien ylimääräisen 
kokouksen, joka pidettiin etäyhteyden välityksellä 16. kesäkuuta 2020 ja jolla korvattiin COSACin 
täysistunto. Tässä kokouksessa keskityttiin yhtäältä EU:n toimiin koronaviruspandemian torjumiseksi 
ja EU:n talousarvioon ja toisaalta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
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Yhteiskuva, COSACin puheenjohtajien kokous, Zagreb, 20.–21. tammikuuta 2020. © puheenjohtajavaltio Kroatia

Puheenjohtajavaltio Saksa keskittyi väistämättä pandemiaan ja EU:n talouden elpymiseen mutta 
kiinnitti myös tarvittavaa huomiota EU:n tuleviin suhteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, digitaaliseen siirtymään ja digitaaliseen suvereniteettiin, 
muuttoliikekysymyksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ulkopoliittisiin kysymyksiin. Saksan liittopäivät 
ja liittoneuvosto ohjasivat COSACin keskustelun pääasiassa covid-19-pandemian seurauksiin ja 
saatuihin kokemuksiin mutta jatkoivat myös parlamenttien välistä pohdintaa EU:n tulevaisuudesta. 
Lisäksi keskusteltiin ulkopoliittisista aiheista, kuten transatlanttisista suhteista ja EU:n suhteista 
Afrikkaan. Saksan puheenjohtajakaudella järjestetyt kokoukset pidettiin etäyhteyden välityksellä, niin 
puheenjohtajakokous 14. syyskuuta kuin ”virtuaalinen COSAC” 30. marraskuuta ja 1. joulukuuta 2020. 
Puheenjohtajavaltio Saksa vahvisti 
yhteisymmärryksessä COSACin 
parlamenttien kanssa aikovansa 
kutsua kolmansia maita COSACin 
tapahtumiin vain silloin, kun 
kokouksissa käsiteltävät aiheet 
koskevat niitä. Samaan aikaan 
monet parlamenttien jäsenet 
ilmaisivat COSACille yleisen 
halukkuuden kehittää yhteyksiä ja 
järjestää vapaamuotoisia kokouksia 
kolmansien maiden parlamenttien, 
kuten Yhdysvaltojen ja Afrikan 
maiden parlamenttien kanssa. COSACin virtuaalinen konferenssi 30. marraskuuta – 1. joulukuuta 2020 

Berliinissä. © puheenjohtajavaltio Saksa
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Olosuhteita ja poliittisen tekstin etäneuvottelua koskevien vaikeuksien vuoksi puheenjohtajavaltio 
Kroatia ja puheenjohtajavaltio Saksa eivät kumpikaan esittäneet COSACin kannanottoa hyväksyttäväksi. 
Molemmat puheenjohtajavaltiot kuitenkin lähettivät kolmen toimielimen puheenjohtajille/
puhemiehelle Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia koskevat kirjeet, joissa korostettiin, 
että on tärkeää edetä nopeasti tätä kohti ja varmistaa kansallisten parlamenttien vahva asema.

Covid-19-pandemian puhkeamisella oli merkittävä vaikutus COSACin toimintaan, mutta yleisesti ottaen 
sekä puheenjohtajavaltio Kroatia että puheenjohtajavaltio Saksa onnistuivat puheenjohtajakolmikon 
ja Euroopan parlamentin tuella pitämään prosessin käynnissä ja takaamaan toiminnan jatkuvuuden 
mukauttamalla työskentelymenetelmänsä tilanteeseen. Tämä toimintatapa takasi myös COSACin 
kahden puolivuotiskertomuksen hyväksymisen vuonna 2020.

Lisäksi ensimmäistä kertaa järjestettiin huomattava määrä ylimääräisiä kokouksia etäyhteyden 
välityksellä. Lukuisia ylimääräisiä epävirallisia neuvotteluja pidettiin videoneuvotteluina korkean tason 
puhujien kanssa (brexitistä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan pääneuvottelijan Michel Barnierin 
kanssa, oikeusvaltioperiaatteesta komission varapuheenjohtajan Věra Jourován ja komission 
jäsenen Didier Reyndersin kanssa ja EU:n teollisuusstrategiasta ja kilpailuasioista komission johtavan 
varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin kanssa). Myös osittain etäkokousten joustavuuden vuoksi 
puheenjohtajakolmikon kokoukset voitiin järjestää hyvissä ajoin ennen COSACin tärkeimpiä kokouksia 
eikä vasta niitä edeltävänä iltana. Näin puheenjohtajakolmikon jäsenten oli mahdollista käyttää 
enemmän aikaa perusteellisempiin keskusteluihin päätöksistä, jotka puheenjohtajavaltion oli tehtävä. 
Molemmissa tapauksissa – korkean tason puhujien kanssa käytyjen epävirallisten keskustelujen ja 
erillisten (tai ylimääräisten) puheenjohtajakolmikon kokouksien osalta – jää nähtäväksi, tuleeko niistä 
COSACin pysyviä toimintamuotoja tulevaisuudessa.

Ks. liite I COSACin tapahtumista ja kokouksista.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• COSAC-keskustelujen määrä lisääntyi vuonna 2020, sillä ajankohtaisista kysymyksistä 
järjestettiin videokokouksen muodossa monta ylimääräistä epävirallista neuvottelua korkean 
tason puhujien (mukaan lukien Euroopan komission jäsenet ja pääneuvottelija) kanssa.

• COSACin parlamentit vahvistivat aikomuksensa kutsua kolmansia maita vain silloin, kun 
asialistan aiheet koskevat näitä maita, ja parlamenttien jäsenet olivat tyytyväisiä siihen, että 
COSAC kehittää yhteyksiä ja järjestää satunnaisia kokouksia kolmansien maiden parlamenttien 
kanssa.

• Pandemiaan liittyvistä tämänvuotisista vaikeuksista huolimatta Euroopan 
parlamentin valtuuskunta onnistui ylläpitämään tiiviitä suhteita Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden parlamentteihin ja tekemään yhteistyötä puheenjohtajakolmikon 
kanssa.
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1.2 EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi

Tukholman suuntaviivat EU:n kansallisten parlamenttien puhemiesten konferenssille hyväksyttiin 
vuonna 2010. Niissä määrätään vuosittaisesta puhemiesten kokouksesta, jonka järjestää vuoden 
jälkipuoliskolla puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio niin, että kokous pidetään seuraavan vuoden 
alkupuoliskon puheenjohtajakaudella. Tämä konferenssi hyväksyy puheenjohtajavaltion päätelmiä, 
jotka eivät ole sitovia. Sen tehtävänä on myös parlamenttien välisten EU-toimien koordinointi.

Euroopan unionin parlamenttien pääsihteerien kokous valmistelee EU:n parlamenttien puhemiesten 
konferenssin esityslistan. Katso www.ipex.eu

EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi oli tarkoitus pitää toukokuussa 2020 Suomessa, 
Helsingissä, mutta se peruttiin covid-19-pandemian vuoksi. Konferenssin järjestäminen etäyhteyden 
välityksellä ei ollut toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi 
on luonteeltaan korkean tason verkostoitumistapahtuma. Lisäksi tekniset puitteet eivät riittäneet 
monikielisen konferenssin pitämiseksi keväällä 2020.

Edellisen EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssin toimeksiannon täyttämiseksi tehtiin 
kuitenkin merkittävästi taustatyötä.

Wienissä huhtikuussa 2019 järjestetyssä EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissa kehotettiin 
puheenjohtajavaltio Suomea perustamaan työryhmä parlamenttien välistä yhteistyötä EU:ssa 
koskevien Lissabonin suuntaviivojen mukauttamiseksi vallitsevia olosuhteita vastaaviksi. Lissabonin 
suuntaviivat muodostavat parlamenttien välisen yhteistyön yleiset puitteet, ja ne hyväksyttiin vuonna 
2008 ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Vuoteen 2019 mennessä ne olivat vanhentuneet 
eivätkä ne enää vastanneet niiden jälkeen tapahtunutta parlamenttien välisen yhteistyön kehitystä.

Työryhmää pyydettiin laatimaan raportti Helsingissä vuonna 2020 järjestettävää EU:n 
puhemieskonferenssia varten seuraavista aiheista:

• suuntaviivojen tekninen mukauttaminen nykyisiin olosuhteisiin, mukaan lukien 
perussopimuksiin tehtyjen viittausten tiukempi käyttö ja koko suuntaviivojen kielellinen 
tarkistaminen,

• uusien konferenssimuotojen, kuten talouden vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja 
hallintaa Euroopan unionissa käsittelevän parlamenttien välisen konferenssin, yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevän parlamenttien 
välisen konferenssin sekä Europolin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän, sisällyttäminen 
suuntaviivoihin,

• nykyaikaisten viestintävälineiden tehokkaampi käyttö parlamenttien välisen yhteistyön 
helpottamiseksi.

U:n parlamenttien puhemiesten konferenssi pyysi puheenjohtajavaltio Suomea myös valmistelemaan 
sopivalla tavalla yhteisymmärryksen Euroopan parlamentin järjestämästä parlamenttien välisestä 
Eurojustin arviointia koskevasta valiokuntakokouksesta, jotta Helsingissä pidettävässä puhemiesten 
konferenssissa voitaisiin tehdä päätöksiä näistä asioista.

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
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Puheenjohtajavaltio Suomi perusti henkilöstötasolle teknisen työryhmän ja toimitti kaksi 
asiakirjaluonnosta pääsihteerien kokoukseen tammikuussa 2020: luonnos ajantasaistetuiksi 
suuntaviivoiksi ja asiakirja nykyaikaisista viestintäkeinoista. Puheenjohtajavaltio laati myös erillisen 
asiakirjan Eurojustin arviointia koskevasta parlamenttien välisestä valiokuntakokouksesta.

Wienin toimeksiantoa noudatettiin huolellisesti ja laadittiin suuntaviivojen tekninen ja kielellinen 
päivitysluonnos. Lissabonin sopimuksen jälkeinen kehitys, erityisesti uudet parlamenttien väliset 
konferenssit sekä oikeus- ja sisäasioiden yhteinen valvonta ja arviointi, kirjataan johdonmukaisesti. 
Uusien suuntaviivojen luonnoksen rakenne on informatiivisempi. Siihen on lisätty viittaukset 
kunkin parlamenttien välisen elimen oikeusperustoihin ja työjärjestykseen. Päivitetyt suuntaviivat 
mahdollistavat lisäkehityksen.

Puheenjohtajavaltio Suomi laati myös asiakirjan nykyaikaisista viestintäkeinoista, mukaan lukien 
ehdotukset tavoista ja keinoista tehostaa ja edistää parlamenttien välisiä kokouksia tieto- ja 
viestintätekniikan avulla. Jotkin asiakirjaa valmistelevan työryhmän tekniset (henkilöstö)tason 
kokoukset voitaisiin osittain korvata verkkotyökaluilla ja videokokouksilla. Covid-19-pandemian 
aikana tapahtuneen teknisen kehityksen vuoksi asiakirjan jotkin näkemykset ovat jo vanhentuneita.

Tammikuussa 2020 pidetyssä pääsihteerien kokouksessa valmisteltiin asiakirjat EU:n parlamenttien 
puhemiesten konferenssin hyväksyttäviksi. Helsingissä pidettäväksi suunnitellun EU:n parlamenttien 
puhemiesten konferenssin perumisen vuoksi suuntaviivat on määrä hyväksyä lopullisesti Berliinissä 
pidettävässä EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssissa vuonna 2021.

Lähes vuosi Eurojust-asetuksen käyttöönotosta joulukuussa 2019 Euroopan parlamentti järjesti 
yhteistyössä puheenjohtajavaltion parlamentin kanssa ensimmäisen parlamenttien välisen Eurojust-
valiokuntakokouksen marraskuussa 2020 (ks. luku 3.2.).

Helsingissä pidetyssä pääsihteerikokouksessa hyväksyttiin myös IPEXiä koskeva vuosikertomus 
ja päätelmät sekä keskusteltiin Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Euroopan 
parlamentin pääsihteeri Klaus Welle piti pääpuheenvuoron aiheesta ”Euroopan parlamentti vuoden 
2019 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen”.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssia ei järjestetty vuonna 2020 pandemian vuoksi. 
Pääsihteerien tasolla saatiin kuitenkin päätökseen merkittävä taustatyö. Asiakirjaluonnoksia 
laadittiin kolme: yksi parlamenttien välistä yhteistyötä koskevien suuntaviivojen 
ajantasaistamisesta; yksi nykyaikaisista viestintäkeinoista; ja yksi Eurojustin toiminnan arviointia 
koskevasta parlamenttien välisestä valiokuntakokouksesta.
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2. PARLAMENTTIEN VÄLISET KONFERENSSIT

2.1 EU:n parlamentaarinen viikko, talouden vakautta, yhteensovitta-
mista, ohjausta ja hallintaa EU:ssa käsittelevä parlamenttien väli-
nen konferenssi ja eurooppalaista ohjausjaksoa koskeva konfe-
renssi

Talouden vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja hallintaa EU:ssa käsittelevä parlamenttien 
välinen konferenssi (joka on perustettu talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen [finanssipoliittinen sopimus] 13 artiklan mukaisesti) 
tarjoaa puitteet asianmukaisten määräysten täytäntöönpanoa koskevalle keskustelulle sekä tietojen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihdolle ja yhteistyölle EU:n kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin välillä.

Eurooppalaista ohjausjaksoa koskeva konferenssi tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa tietoja 
eurooppalaisten ohjausjaksojen toteuttamiseen liittyvistä parhaista käytännöistä sekä lujittaa 
yhteistyötä kansallisen ja unionin tason täytäntöönpanoviranomaisten toiminnan valvomiseksi.

Yhdessä ne muodostavat EU:n parlamentaarisen viikon, joka tuo yhteen parlamenttien edustajia eri 
puolilta unionia keskustelemaan taloudellisista, talousarvioon liittyvistä ja sosiaalisista kysymyksistä. 
Nämä kaksi konferenssia ovat vakiinnuttaneet paikkansa parlamenttien välisen toiminnan 
kalenterissa, ja ne ovat vahvistettuja parlamenttien välisen keskustelun foorumeita näillä tärkeillä 
politiikan aloilla.

Euroopan parlamentin ja Kroatian parlamentin yhdessä järjestämä vuoden 2020 Euroopan 
parlamentaarinen viikko pidettiin 18.–19. helmikuuta 2020 Brysselissä. Kyseessä oli yhdeksäs 
konferenssi ja siihen osallistui 111 jäsentä 28 parlamentista (34 kamaria). Mukana olivat 25 EU:n 
jäsenvaltiota, Montenegron sekä Bosnian ja Hertsegovinan tarkkailijat sekä Norjaa edustavat 
erityisvieraat. Osallistujamäärä oli jälleen korkea, mikä kertoi tapahtuman onnistumisesta ja 
merkityksestä sekä kansallisten parlamenttien kiinnostuksesta keskustella ja vaihtaa näkemyksiä 
taloudellisista, talousarvioon liittyvistä ja sosiaalisista kysymyksistä.

Panelisteihin ja pääpuhujiin kuuluivat Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, Kroatian 
parlamentin puhemies Gordan Jandroković, talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (ECOFIN) 
puheenjohtaja Zdravko Marić, euroryhmän puheenjohtaja Mário Centeno, Euroopan komission 
varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis ja talousasioista vastaava komission jäsen Paolo Gentiloni.

EU:n kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet keskustelivat eurooppalaista 
ohjausjaksoa käsittelevässä konferenssissa muun muassa seuraavista aiheista: pankkiunionin 
ja pääomamarkkinaunionin päätökseen saattaminen; talouden ohjausjärjestelmän rakenteen 
uudistaminen; talouden ohjauksen ja hallinnan demokraattisuuden lisääminen ja; uuden lähentymistä 
ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen, eurooppalaista työttömyysvakuutusjärjestelmää 
koskevan ehdotuksen ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteiden tarkastelun 
toteuttaminen.
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Eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaa keskustelua seurasi kolme rinnakkaista parlamenttien välistä 
valiokuntakokousta (Euroopan parlamentin BUDG-, ECON- ja EMPL-valiokunnat järjestivät nämä 
kokoukset)6, joissa käsiteltiin useita aiheita, kuten kansainvälistä verojärjestelmää, rahoituksen 
kestävyyttä, eurooppalaista lapsitakuuta, oikeudenmukaisia vähimmäispalkkoja, seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä ja uusia omia varoja maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamista varten.

Talouden vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja hallintaa Euroopan unionissa käsittelevässä 
parlamenttien välisessä vuonna 2020 pidetyssä konferenssissa otettiin ensimmäistä kertaa huomioon 
ilmastonäkökulma ja keskityttiin ilmastonmuutokseen ja siihen, millainen rooli EU:n taloudellisilla, 
talousarvioon liittyvillä ja sosiaalisilla toimintapolitiikoilla voi olla tässä yhteydessä. Kaikki ensimmäisen 
istunnon pääpuhujat korostivat välittömien toimien merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa 
ja sen vaikutusta EU:n taloudellisiin, talousarvioon liittyviin ja sosiaalisiin toimintapolitiikkoihin. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta tulisi uuden mittavan muutossyklin liikkeellepaneva 
voima. Se olisi kuitenkin nähtävä suunnitelmana Euroopan talouden muuttamiseksi sillä tavalla, 
että luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille jäsenvaltioille siirryttäessä vähähiiliseen 
talouteen. Tämä edellyttäisi laajamittaisten julkisten ja yksityisten investointien huomioon ottamista 
meneillään olevissa neuvotteluissa uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, jossa määrätään 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista. Näin kuului osa osallistujien esittämistä lausunnoista.

Toisessa osassa käsiteltiin osaamista ja työpaikkoja osallistavan kasvun edistämiseksi. Useissa 
puheenvuoroissa todettiin, että eurooppalaista nuorisotakuuta olisi vahvistettava nuorten työllisyyden 
ja osallisuuden edistämiseksi sekä työvoiman kehittämiseksi ja mukauttamiseksi työmarkkinoiden 
muuttuviin tarpeisiin. Joissakin puheenvuoroissa mainittiin, että vihreä siirtymä ja digitaalinen 
siirtymä ovat suuri mahdollisuus mutta samalla uhka, ja että tästä syystä olisi luotava asianmukaisia 
koulutusjärjestelmiä tämän vallankumouksen potentiaalin hyödyntämiseksi kehittämällä 
asiaankuuluvia taitoja ja osaamista. Kilpailukykyisten työmarkkinoiden on oltava 2000-luvulla kestäviä 
ja turvattava osallistavan kasvun luominen.

Kuten vuoden jälkipuoliskolla on tapana, talouden vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja hallintaa 
Euroopan unionissa käsittelevä parlamenttien välinen 15. konferenssi järjestettiin Berliinissä 12. 
lokakuuta 2020. Kokous järjestettiin etäyhteyden välityksellä Saksan liittopäiviltä. Se yhdisti 126 
kansallisten parlamenttien jäsentä ja yhdeksän Euroopan parlamentin jäsentä.

EU:n parlamentaarinen 
viikko 18.–19. 
helmikuuta 2020, 
Euroopan parlamentti, 
Bryssel. © Euroopan 
unioni 2020 – EP / 
Emilie GOMEZ

6 Euroopan parlamentin budjettivaliokunta, talous- ja raha-asioiden valiokunta sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta.
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Covid-19-pandemian osal-
ta konferenssissa keskityt-
tiin keskustelemaan kriisin 
taloudellisista seurauksista. 
Euroopan parlamentin jä-
senillä ja kansallisten parla-
menttien edustajilla oli ti-
laisuus keskustella raha- ja 
finanssipolitiikan vuorovai-
kutuksesta ja finanssipoliit-
tisten sääntöjen tulevai-
suudesta sekä edistää 
kohdennettua lähestymis-
tapaa Euroopan talouden 

elpymistä edistäviin toimenpiteisiin. Keskustelu osoitti, että kansalliset parlamentit ovat erittäin kiin-
nostuneita osallistumaan tiiviisti koko prosessiin. Kaikki puheenvuoron käyttäneet jäsenet korostivat, 
että heinäkuun kompromissi oli historiallinen, ja kannustivat lainsäätäjiä hyväksymään sen nopeasti. 
Se osoitti myös, että on tärkeää ottaa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti mukaan elpy-
mis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen ja hyväksymiseen. Komission ohjeasiakirjassa kannate-
taan tätä näkemystä kannustamalla jäsenvaltioita julkaisemaan elpymis- ja palautumissuunnitelman-
sa varhaisessa vaiheessa, jotta Euroopan parlamentti, muut jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja suuri 
yleisö saisivat yleiskuvan siitä, mitä elpymis- ja palautumissuunnitelmilla pyritään saavuttamaan. Kan-
sallisten parlamenttien jäsenet korostivat vahvojen uusien omien varojen merkitystä EU:n talousarvi-
on vakauttamiseksi ja vahvistamiseksi.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Kolmantena peräkkäisenä vuonna EU:n parlamentaarisen viikon ohjelma tiivistettiin 
puoleentoista päivään yhdistämällä eurooppalaista ohjausjaksoa koskeva konferenssi ja 
talouden vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja hallintaa Euroopan unionissa käsittelevä 
parlamenttien välinen konferenssi. Lisäksi tapahtuma oli vihreämpi ja siinä keskityttiin 
ilmastonmuutokseen ja sen kasvavaan rooliin EU:n taloudellisissa, talousarvioon liittyvissä ja 
sosiaalisissa toimintapolitiikoissa.
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2.2 Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja yhteistä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP) koskeva parlamenttien 
välinen konferenssi

Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP) 
käsittelevä parlamenttien välinen konferenssi vakiinnutettiin EU:n parlamenttien puhemiesten 
konferenssin päätöksellä vuonna 2012, ja se on parlamenttien välinen foorumi keskustelulle EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Neuvoston puheenjohtajana kulloinkin toimivan EU:n 
jäsenvaltion parlamentti ja Euroopan parlamentti järjestävät konferenssin kahdesti vuodessa tehden 
tiivistä yhteistyötä, ja konferenssiin osallistuu parlamentin jäseniä eri puolilta EU:ta. Lisäksi Euroopan 
parlamentin ulkoasiainvaliokunta (AFET) kutsuu säännöllisesti kansallisia parlamentteja kokouksiinsa 
Brysseliin ja täydentää näin parlamenttien välistä vuoropuhelua tällä keskeisellä politiikanalalla.

Vuonna 2020 YUTP:tä ja YTPP:tä käsittelevä parlamenttien välisen konferenssin 16. kokous pidettiin 
Zagrebissa (2.–4. maaliskuuta) niin, että osallistujat olivat fyysisesti paikan päällä, ja 17. kokous 
järjestettiin etäyhteyden välityksellä Berliinissä (4. syyskuuta). Euroopan parlamentin valtuuskunnat 
kummassakin kokouksessa koostuivat AFET-valiokunnan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alivaliokunnan jäsenistä, ja niiden puheenjohtajana toimi AFET-valiokunnan puheenjohtaja David 
McAllister.

YUTP:tä ja YTPP:tä käsittelevään parlamenttien väliseen konferenssiin Zagrebissa osallistui EU:n 
kansallisista parlamenteista 82 jäsentä. Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajan 
edellisessä parlamenttien välisessä konferenssissa Helsingissä syyskuussa 2019 tekemien 
uudistusehdotusten jälkeen puheenjohtajavaltio Kroatia esitteli kaksi uudistusta, jotka auttoivat 
tekemään parlamenttien välisestä konferenssista dynaamisemman ja merkityksellisemmän. 
Puheenjohtajavaltio Kroatia otti uudelleen käyttöön aiemman käytännön, jonka mukaan kaikkien 
valtuuskuntien on hyväksyttävä päätelmät, ja otti esityslistalle myös ”kiireellisen keskustelun”. Tällainen 
kiireellinen keskustelu antoi valtuuskuntien johtajille mahdollisuuden valita aihe viimeaikaisten 
tapahtumien perusteella, jolloin valtuuskunnilla oli mahdollisuus vaikuttaa esityslistaan ja reagoida 
konferenssin aikana meneillään oleviin tapahtumiin.

Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeva parlamenttien välinen 
konferenssi, 2.–4. maaliskuuta 2020, Zagreb. © puheenjohtajavaltio Kroatia
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Konferenssi jaettiin kolmeen osaan, joissa käsiteltiin: selviytymiskykyisen ja vaikutusvaltaisen 
Euroopan maailmanlaajuisia haasteita, Länsi-Balkania ja Euroopan puolustusyhteistyön lujittamista 
ja teollisuuden tehostamista.

Lisäksi järjestettiin kolme työpajaa:

• Itäinen kumppanuus vuoden 2020 jälkeen;
• PRY: haasteet EU:n puolustusaloitteiden johdonmukaisuudessa sekä Euroopan parlamentin ja 

kansallisten parlamenttien rooli;
• naisten rooli rauhan ja turvallisuuden edistäjinä.

Parlamenttien välisen konferenssin osallistujat panivat päätelmissään merkille EU:n maailmanlaajuisen 
johtoaseman yhä monimutkaisemmassa ulkoisessa ympäristössä. He olivat yhtä mieltä siitä, 
että tarvitaan kiireellisesti strategista koordinointia ja yhtenäisempää ja ennakoivampaa ulkoista 
toimintaa. He tähdensivät, että on tärkeä säilyttää riittävät määrärahat näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Lisäksi he olivat tyytyväisiä siihen, että komissio on sitoutunut Länsi-Balkanin 
maiden liittymismahdollisuuksiin, mutta totesivat, että EU:n on edelleen kannustettava demokratian 
vakiinnuttamiseen sekä tuettava ilmastouhkien ja muiden turvallisuusuhkien torjuntaa.

Vuoden 2020 jälkipuoliskolla 27:stä EU:n jäsenvaltion parlamentista ja Euroopan parlamentista 
osallistui 121 parlamenttien jäsentä Berliinissä etäyhteyden välityksellä järjestettyyn YUTP:tä ja 
YTPP:tä käsittelevään parlamenttien väliseen konferenssiin. Konferenssiin osallistui myös viisi EU:n 
ulkopuolista parlamentaarista valtuuskuntaa.

Konferenssin ensimmäisellä kierroksella osallistujat keskustelivat ajankohtaisista ulko- ja 
turvallisuuspoliittisista kysymyksistä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
ja Euroopan komission varapuheenjohtajan Josep Borrell Fontellesin kanssa, joka oli Egyptissä 
Kairossa ja kävi keskusteluja Egyptin hallituksen ja Arabiliiton edustajien kanssa. Siinä käsiteltiin useita 
eri aiheita. Keskustelua hallitsi kuitenkin pääasiassa vaalien jälkeinen tilanne Valko-Venäjällä. Toisella 
kierroksella jäsenet keskustelivat etenemisestä kohti Euroopan puolustusunionia ja EU:n turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan strategisesta uudelleenjärjestelystä. Tri Ronja Kempin Saksan kansainvälisten 
asioiden ja turvallisuusasioiden instituutista (SWP7) ohjasi keskustelua alustuspuheenvuorolla.

Loppupuheenvuorossaan yhteispuheenjohtajat David McAllister ja Dietmar Nietan (Euroopan 
parlamentin ja Saksan valtuuskuntien puheenjohtajat) vahvistivat, että tarvitaan sekä rakenteellisesti 
että taloudellisesti vahvempaa ja tehokkaampaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa erityisesti 
covid-19-pandemiakriisin aikana. Lisäksi puheenvuorossa ilmaistiin huoli itäisen Välimeren 
alueen, Libanonin, Turkin ja Libyan tilanteesta, Aleksei Navalnyin tapauksesta sekä EU:n suhteista 
Kiinaan ja Natoon. Puhujat totesivat, että saatavilla olevia välineitä on käytettävä tehokkaammin, 
että jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle yhtenäiset EU:n kannat ja että EU:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi päätöksentekoprosesseihin on sitouduttava asianmukaisella tavalla.

7  Stiftung Wissenschaft und Politik.
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Euroopan parlamentin 
ulkoasiainvaliokunnan 

puheenjohtaja David 
McAllister ja unionin 

ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan 

korkea edustaja Josep 
Borrell Fontelles 

puhumassa yhteistä ulko- 
ja turvallisuuspolitiikkaa 

sekä yhteistä turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaa 

käsittelevässä parlamenttien 
välisessä konferenssissa, joka 

pidettiin 4. syyskuuta 2020 
etäyhteyden välityksellä    

© puheenjohtajavaltio Saksa

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Esityslistalle lisättiin ”kiireellinen keskustelu”, jonka ansiosta valtuuskuntien johtajien on 
mahdollista valita aihe ja käyttää tilaisuus reagoida parlamenttien välisen konferenssin 
ajankohtaisiin tapahtumiin, jotta konferenssi olisi dynaamisempi ja merkityksellisempi 
ulkopolitiikan kehityksen kannalta.

• Etäyhteyden välityksellä pidettävää parlamenttien välistä konferenssia on kehitetty 
onnistuneesti, ja se yhdistää reaaliaikaisesti kansallisten parlamenttien jäsenet ja virkamiehet 
kaikkialta Euroopasta. Tämä voisi olla hyödyllinen väline tulevissa tapahtumissa ja täydentää 
kokouksia, joissa osallistujat ovat fyysisesti läsnä.
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3. PARLAMENTTIEN VÄLINEN VALVONTA VAPAUDEN, 
TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEELLA

3.1 Europolin yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä

SEUT-sopimuksen 88 artiklan mukaisesti kansalliset parlamentit voivat nyt ensimmäistä kertaa 
valvoa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella 
toimivaa EU:n virastoa. Europolin yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä perustettiin vuonna 2017 
Europol-asetuksella8 Europolin täysimääräisen vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden varmistamiseksi. 
Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän päätehtävät hahmotellaan Europol-asetuksen 51 
artiklassa, jonka mukaan se vastaa Europolin suorittamien toimien poliittisesta valvonnasta keskittyen 
erityisesti näiden toimien vaikutukseen luonnollisten henkilöiden perusoikeuksiin ja -vapauksiin.

Yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä on innovatiivinen institutionaalinen perusta 
parlamentaariselle valvonnalle, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa: vuoden alkupuoliskolla sen 
valtion parlamentissa, joka toimii Euroopan unionin neuvoston kiertävänä puheenjohtajana, ja 
vuoden jälkipuoliskolla Euroopan parlamentissa.

Pandemian vuoksi yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kuudetta ja seitsemättä kokousta varten 
suunniteltiin uusia ja joustavia toimintatapoja, joiden avulla sen oli mahdollista jatkaa valvontaansa 
keskeytyksettä.

Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kuudes kokous peruttiin ja korvattiin kirjallisella sähköisellä 
tiedonvaihdolla. Jotta voitaisiin varmistaa yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän moitteeton 
toiminta ja antaa kaikille yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän jäsenille mahdollisuus osallistua 
täysimääräisesti sen työhön, kaikkia alun perin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kokoukseen 
Zagrebissa kutsuttuja pääpuhujia pyydettiin toimittamaan jäsenille kokouksessa esitettävät kirjalliset 
raportit ja asiakirjat.

Vastauksia saatiin Europolin pääjohtajalta, sisäasioista vastaavalta komission jäseneltä, Europolin 
hallintoneuvostolta, Euroopan tietosuojavaltuutetulta ja Europolin yhteistyöneuvostolta. 
Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän edustajia pyydettiin jatkotoimenpiteenä lähettämään 
lisäselvityksiä tai -palautetta, ja pääpuhujat antoivat konsolidoidun vastauksen lisätietopyyntöihin. 
Raportit ja asiakirjat toimitettiin sähköpostitse ja julkaistiin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän 
IPEX-tietokannalle tarkoitetussa paikassa ja puheenjohtajavaltio Kroatian parlamentaarisen 
ulottuvuuden verkkosivustolla. Kroatian valtuuskunnan puheenjohtaja esitteli tämän aktiivisen 
sähköisen tiedonvaihdon tulokset yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän seitsemännessä 
kokouksessa, ja vaikka luontaiset rajoitukset tunnustettiin, valtuuskuntien jäsenet pitivät tiedonvaihtoa 
erittäin onnistuneena ja hyödyllisenä.

8  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32016R0794
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Euroopan parlamentti jatkoi parlamenttien 
välisten kokousten järjestämistä järjestämällä 
Europolin yhteisparlamentaarisen 
valvontaryhmän seitsemännen kokouksen 
etätapahtumana Brysselissä. Pandemia vaikutti 
kokouksen sisältöön ja muotoon. Euroopan 
parlamentti ja Saksan liittopäivät järjestivät 
yhdessä kokouksen, joka pidettiin 28.–19. 
syyskuuta 2020. Sen puheenjohtajina toimivat 
LIBE-valiokunnan puheenjohtaja ja Euroopan 
parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja 
López Aguilar, Saksan liittopäivien 
valtuuskunnan johtaja Susanne Mittag ja 
Saksan liittoneuvoston valtuuskunnan 
puheenjohtaja Boris Pistorius. Vain LIBE-
valtuuskunnan jäsenten oli tarkoitus olla 
fyysisesti läsnä yhteisparlamentaarisen 
valvontaryhmän kokouksessa Euroopan 
parlamentissa. 

Ainoastaan Europol-asetuksen 51 artiklaan 
perustuvista asialistan tärkeimmistä 
kohdista pidettiin esityksiä ja keskusteltiin 
perusteellisesti: Europolin pääjohtajan 

kertomus viraston viimeisimmästä toiminnasta ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kertomus. 
Esityksissä keskityttiin erityisesti covid-19-kriisin aiheuttamiin haasteisiin, sillä rikollinen toiminta on 
lisääntynyt pandemian aikana.

Hygieniatoimenpiteitä koskevien teknisten rajoitusten ja aikarajoitusten vuoksi monivuotisen 
ohjelma-asiakirjan 2021–2023 esittelyn jälkeen ei käyty keskustelua. Se korvattiin myöhemmin viraston 
kanssa käydyllä kirjallisella keskustelulla tästä tärkeästä aiheesta, joka on yhteisparlamentaarisen 
valvontaryhmän valvontatehtävän ytimessä. Europolin hallintoneuvoston ja Europolin 
yhteistyöneuvoston puheenjohtajien oli toimitettava ainoastaan kirjallisia vastauksia.

Aiheenmukaisessa keskustelussa käsiteltiin oikeistolaisten ääriliikkeiden ja terrorismin torjuntaa sekä 
yhdessä osassa käsiteltiin Europolin tulevaa roolia ja brexitiin liittyviä haasteita.

Esityksiä seuranneet keskustelut olivat vilkkaita ja niissä kehotettiin tekemään ennakoivia ja 
rakentavia ratkaisuja. Osa esiin nousseista kysymyksistä oli monimutkaisia ja aikaa oli vain vähän, 
mutta kysymyksiin vastanneet pääpuhujat lupasivat jatkaa vuoropuhelua näistä asioista. Korkean 
tason puhujina olivat sisäasioista vastaava komission jäsen Ylva Johansson sekä Saksan sisäministeri 
Horst Seehofer. Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen ja ylähuoneen jäsenet käyttivät lyhyen 
puheenvuoron brexitiä koskevassa keskustelussa.

Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän 
yhteispuheenjohtaja ja Euroopan parlamentin 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan puheenjohtaja Juan Fernando López 
Aguilar Europolia koskevan yhteisparlamentaarisen 
valvontaryhmän videoneuvottelussa. © Euroopan unioni 
2020 – EP / Daina LE LARDIC
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Valtuuskunnille ilmoitettiin puheenjohtajakolmikon päätös perustaa työryhmä käsittelyä odottaville 
asioille, mikä saattaa edellyttää lisämuutoksia yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän työjärjestyk-
seen9. Työryhmän toimeksianto rajoittuisi siihen, että pyritään löytämään yhteisymmärrykseen pe-
rustuvat ratkaisut kysymykseen yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän edustajan osallistumisesta 
Europolin hallintoneuvoston kokouksiin sekä työjärjestyksen tarkastuslauseketta koskevaan kysy-
mykseen.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Europolin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän toiminnan jatkuvuuden varmistaminen: 
koska yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä ei joutunut käymään menettelyä koskevia 
keskusteluja, se osoittautui vuonna 2020 vaativaksi ja osallistuvaksi kumppaniksi, joka on 
sitoutunut tukemaan viraston pyrkimyksiä moitteettomaan lainvalvontaan.

• Esityslistan mukauttaminen viimeaikaisiin tapahtumiin (pandemia, brexit): sopivien 
neuvottelumuotojen ja etäkokousten suunnittelu sekä asianmukaisen seurannan 
varmistaminen.

9  Työryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 10. joulukuuta 2020 etäyhteyden välityksellä.
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3.2 Parlamenttien välinen valiokuntakokous Eurojustin toiminnan 
arvioinnista

Sen jälkeen, kun Eurojust perustettiin vuonna 2002, siitä on tullut keskeinen toimija rikosoikeudellisen 
yhteistyön alalla. SEUT-sopimuksen 85 artiklan mukaisesti Eurojustia koskevilla EU:n asetuksilla 
”säädetään myös menettelytavoista, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien osallistumista Eurojustin toiminnan arviointiin.” Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyivät vuonna 2018 uuden Eurojust-asetuksen10, jolla laaditaan yhtenäinen uudistettu 
oikeudellinen kehys uudelle täysivaltaiselle rikosoikeudellisen yhteistyön virastolle (Eurojust).

Eurojustin avoimuuden ja demokraattisen valvonnan lisäämiseksi asetuksessa otetaan käyttöön 
mekanismi, jolla Euroopan parlamentti ja EU:n kansalliset parlamentit arvioivat yhteisesti Eurojustin 
toimintaa11. Arviointi olisi toteutettava Euroopan parlamentin järjestämässä parlamenttien välisessä 
valiokuntakokouksessa Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä niin, että siihen osallistuu Euroopan 
parlamentin toimivaltaisten valiokuntien ja kansallisten parlamenttien jäseniä.

Eurojustin toiminnan arviointia koskeva 
ensimmäinen parlamenttien välinen 
valiokuntakokous pidettiin 1. joulukuuta 
2020 Euroopan parlamentissa Brysselissä. 
Euroopan parlamentin LIBE-valiokunta 
kutsui yhdessä Saksan liittopäivien 
kanssa kansalliset parlamentit tämän 
vuotuisen tapahtuman ensimmäiseen 
kokoukseen lähes vuoden kuluttua 
siitä, kun Eurojust-asetusta ryhdyttiin 
soveltamaan 12. joulukuuta 2019. Covid-
19-pandemian aiheuttamat oikeudelliset 
ja logistiset kysymykset sekä muut 
oikeudellisen yhteistyön alaa koskevat merkittävät tapahtumat, kuten radikalisoituminen, terrorismi 
ja kyberrikollisuus, olivat myös pakottavia syitä pitää parlamenttien välinen valiokuntakokous.

Etäkokouksen puheenjohtajana toimi LIBE-valiokunnan puheenjohtaja Juan Fernando López 
Aguilar, ja se koostui kolmesta osasta, joita seurasi kysymys- ja vastauskierrokset. Niihin kuuluivat 
Eurojustin tämänhetkinen ja tuleva toiminta erityisesti meneillään olevassa pandemiassa; Eurojustin 
ja vastaperustetun Euroopan syyttäjänviraston tuleva yhteistyö; yhteistyö kolmansien maiden kanssa; 
ja brexitiin liittyvät haasteet terrorismin ja rajatylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. 
Korkean tason puhujiin kuului oikeusasioista vastaava komission jäsen Didier Reynders.

Tämä foorumi on uusin lisä parlamenttien välisiin valvontatoimiin oikeus- ja sisäasioiden alalla ja se 
tarjonnee mahdollisuuden rakentaa yhteistyötä toisiaan tukevien ja sitoutuneiden kumppaneiden välillä 
näiden pyrkiessä yhdessä suojelemaan Euroopan kansalaisia ja tekemään Euroopasta turvallisemman.

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1727, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan 
unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138).

11 Asetuksen (EU) 2018/1727 johdanto-osan 62 kappaleessa ja 67 artiklassa käsitellään näitä järjestelyjä. 

Ensimmäinen Eurojustin arviointia koskeva parlamenttien välinen 
valiokuntakokous, 1. joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin 
toimitiloissa Brysselissä   © Euroopan unioni 2020 – EP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
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Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja Juan Fernando 
López Aguilar Eurojustia käsittelevän parlamenttien välisen valiokuntakokouksen puheenjohtajana   © Euroopan unioni 
2020 – EP / Alexis HAULOT

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Eurojustia koskevan parlamenttien välisen valiokuntakokouksen käynnistäminen vuonna 
2020 oli merkittävä saavutus lähes vuosi Eurojust-asetuksen voimaantulon jälkeen ja 
pandemiatilanteesta huolimatta. Puheenjohtajavaltio Suomen asiakirja parlamenttien välistä 
valiokuntakokousta koskevasta yhteisymmärryksestä ja EU:n parlamenttien pääsihteerien 
kokouksessa saavutettu edistys antoivat Euroopan parlamentille perusteet järjestää 
ensimmäinen Eurojustin arviointia koskeva parlamenttien välinen valiokuntakokous 
asianmukaisessa teknisessä muodossa yhteistyössä puheenjohtajavaltio Saksan kanssa.
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3.3 Eurooppalainen raja- ja merivartiosto

Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskeva asetus12, jota Euroopan komissio ehdotti vuonna 2018 ja 
joka hyväksyttiin vuonna 2019, on tärkeä osa EU:n kokonaisvaltaista muuttoliikettä ja rajaturvallisuutta 
koskevaa lähestymistapaa. Asetuksella pyritään vastaamaan muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin 
ja mahdollisiin tuleviin uhkiin ulkorajoilla sekä varmistamaan sisäisen turvallisuuden korkea taso ja 
turvaamaan samalla henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa.

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston valvontaa koskeva parlamenttien välinen yhteistyö on 
uusin kehitysaskel parlamentaarisissa suhteissa oikeus- ja sisäasioiden alalla. Eurooppalainen raja- 
ja merivartiosto koostuu kansallisista viranomaisista ja eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta. 
Kansallisilla parlamenteilla on valtuudet valvoa toimivaltaisia kansallisia viranomaisia jäsenvaltioiden 
kansallisten perustuslaillisten järjestelmien mukaisesti. Euroopan parlamentti vastaa Euroopan raja- ja 
merivartioviraston valvonnasta perussopimusten mukaisesti.

Parlamenttien välistä yhteistyötä koskevan asetuksen (EU) 2019/1896 112 artiklassa säädetään 
seuraavaa:

”1. Jotta voidaan ottaa huomioon eurooppalaisen raja- ja merivartioston erityinen luonne kansallisista 
viranomaisista ja virastosta koostuvana ja varmistaa Euroopan parlamentilla olevien viraston 
ja kansallisilla parlamenteilla olevien asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten valvontaa 
koskevien tehtävien tehokas suorittaminen, sellaisina kuin ne on niille osoitettu perussopimuksissa 
ja jäsenvaltioiden lainsäädännöissä, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat tehdä 
yhteistyötä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyssä kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa 
N:o 1 olevan 9 artiklan puitteissa[13].

2. Pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja osallistuvat, kun Euroopan parlamentti ja kansalliset 
parlamentit 1 kohdan yhteydessä tavatessaan heidät kutsuvat, tällaisiin kokouksiin.

3. Virasto toimittaa vuotuisen toimintakertomuksensa kansallisille parlamenteille.”

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston osalta suunnitellun 
parlamenttien välisen yhteistyön laajuus on erilainen 
ja suppeampi kuin Europolin yhteisparlamentaarisen 
valvontaryhmän tai Eurojustin toimintaa arvioivan 
parlamenttien välisen valiokuntakokouksen toiminta-
ala. Oikeus- ja sisäasioiden alalla toteutettavan 
parlamenttien välisen yhteistyön eri muotojen laajuus 
ja luonne ovat hyvin erilaisia. Kunkin toimeksiannon 
erityispiirteisiin mukautetuilla käytännön järjestelyillä 
varmistetaan, että valvontaa koskevat säännökset 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja niillä saadaan 

aikaan lainsäätäjien tarkoittamat vaikutukset.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Pandemiasta johtuvan tilanteen vuoksi eurooppalaisen raja- ja merivartioston tapahtumia ei 
ole voitu järjestää.

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1896, annettu 13 päivänä marraskuuta 2019, eurooppalaisesta raja- 
ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta (EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1).

13 Pöytäkirjan (N:o 1) 9 artiklassa kansallisten parlamenttien asemaa Euroopan unionissa koskevista perussopimuksista 
sanotaan seuraavasti: ”Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit päättävät yhdessä parlamenttien välisen 
tehokkaan ja säännöllisen yhteistyön järjestämisestä ja edistämisestä unionissa”.

© Euroopan komissio

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj
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4. PARLAMENTTIEN VÄLISET VALIOKUNTAKOKOUK-
SET JA MUU PARLAMENTTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4.1 Parlamenttien väliset valiokuntakokoukset

Parlamenttien väliset valiokuntakokoukset ovat perussopimusten pöytäkirjassa N:o 1 olevan 9 ja 10 
artiklan mukaisia, Euroopan parlamentin järjestämiä vakiomuotoisia kokouksia, joissa alakohtaiset 
valiokunnat vaihtavat keskitetysti näkemyksiä keskeisistä lainsäädännöllisistä ja poliittisista 
kysymyksistä. Euroopan parlamentin puhemies toimittaa parlamenttien välisten valiokuntakokousten 
kalenterin kaikkien kansallisten parlamenttien puhemiehille jokaisella puolivuotiskaudella.

Euroopan parlamentin valiokunnat järjestävät vuosittain lähes 20 parlamenttien välistä 
valiokuntakokousta, joihin kutsutaan EU:n kansallisten parlamenttien vastaavat valiokunnat ja joissa 
käydään aihekohtaisia keskusteluja. Parlamenttien väliset valiokuntakokoukset ovat osoittautuneet 
erittäin tärkeäksi keinoksi, jonka avulla Euroopan parlamentin jäsenet voivat jakaa näkemyksiään 
kansallisten kollegojensa kanssa. Parlamenttien väliset valiokuntakokoukset eivät ole ainoastaan 
lainsäädäntökysymyksiä käsittelevä keskustelufoorumi, joka edistää lainsäädännön parantamista, 
vaan se mahdollistaa myös keskustelun yhteistä etua koskevista poliittisista kysymyksistä ja sen, 
että komission jäsenet ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja voivat tavata. 
Parlamenttien väliset valiokuntakokoukset järjestetään yhden tai useamman Euroopan parlamentin 
valiokunnan aloitteesta suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston tuella.

© Euroopan parlamentti

Vuonna 2020 kuusi eri parlamentin valiokuntaa järjesti seitsemän parlamenttien välistä 
valiokuntakokousta, joissa käytyihin keskusteluihin osallistui 302 kansallisten parlamenttien jäsentä ja 
177 Euroopan parlamentin jäsentä.
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Kolme taloutta, talousarviota ja työllisyyttä koskevaa parlamenttien välistä valiokuntakokousta 
järjestettiin EU:n parlamentaarisen viikon yhteydessä. EU:n parlamentaarisen viikon aikana 
helmikuussa nämä olivat ainoat vuonna 2020 järjestetyt parlamenttien väliset valiokuntakokoukset, 
joihin kansallisten parlamenttien jäsenet pystyivät osallistumaan kasvotusten14.

Kansainväliseen naistenpäivään liittyvä parlamenttien välinen valiokuntakokous, joka oli määrä pitää 
5. maaliskuuta, peruttiin covid-19-pandemian vuoksi. Tätä tilaisuutta oli suunniteltu myös Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman 25-vuotisjuhlaksi.

Myös muut vuoden 2020 alkupuoliskolle suunnitellut parlamenttien väliset valiokuntakokoukset 
lykättiin tai peruttiin15. Toisella vuosipuoliskolla parlamenttien väliset valiokuntakokoukset järjestettiin 
etänä16.

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) järjesti 27. lokakuuta parlamenttien 
välisen valiokuntakokouksen aiheesta ”Parempi lainsäädäntö digitaalisesta näkökulmasta”. 
Kokouksessa keskityttiin siihen, millainen rooli digitalisaatiolla on lainsäädäntöprosessissa ja kuinka 
voidaan varmistaa, että uusi lainsäädäntö täyttää nykyaikaiset vaatimukset.

LIBE-valiokunta järjesti 10. marraskuuta aiheesta ”Komission ensimmäinen oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus ja kansallisten parlamenttien rooli” parlamenttien välisen valiokuntakokouksen, johon 
osallistui oikeusasioista vastaava komission jäsen Didier Reynders. Tässä kokouksessa vaihdettiin 
näkemyksiä ja kokemuksia kansallisten parlamenttien roolista EU:n pyrkimyksissä suojella ja panna 
täytäntöön unionin arvojen mukaista toimintaa. Lisäksi kokouksen tavoitteena oli arvioida komission 
30. syyskuuta 2020 hyväksymää ensimmäistä oikeusvaltiota koskevaa vuosikertomusta. Myös covid-
19-toimenpiteiden vaikutuksesta demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin 
keskusteltiin siten, että erityinen painopiste oli kansallisten parlamenttien tänä aikana harjoittamassa 
valvonnassa.

LIBE-valiokunta järjesti 1. joulukuuta 2020 ensimmäisen parlamenttien välisen valiokuntakokouksen 
Eurojustin toiminnan arvioinnista17.

14 Lisätietoa EU:n parlamentaarisesta viikosta on luvussa 2.1.
15 Vuoden 2020 kalenteri parlamenttien välisestä toiminnasta, johon kansalliset parlamentit osallistuivat: Ensimmäinen 

vuosipuolisko (https://europarl.europa.eu/cmsdata/232558/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_
marked_030620_(003).pdf ).

16 Vuoden 2020 kalenteri parlamenttien välisestä toiminnasta, johon kansalliset parlamentit osallistuivat: Toinen vuosipuolisko 
(https://europarl.europa.eu/cmsdata/232557/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf ).

17 Lisätietoja on luvussa 3.2.

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/65906cd1-1720-4b67-b3f1-88ba837a112c/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/65906cd1-1720-4b67-b3f1-88ba837a112c/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/65906cd1-1720-4b67-b3f1-88ba837a112c/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/232558/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/232558/Calendar_1st_semester_2020_-_COP_adopted_marked_030620_(003).pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/aeaa7b6e-35d2-4fe1-8e95-17e8e451a4db/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/aeaa7b6e-35d2-4fe1-8e95-17e8e451a4db/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf
https://europarl.europa.eu/cmsdata/232557/Calendar_2nd_semester_2020_updated_18November.pdf
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Parlamenttien välinen Eurojustia koskeva valiokuntakokous, 1. joulukuuta 2020, Bryssel – videoyhteys Emma Boninon 
kanssa Italian senaatista. © Euroopan parlamentti

AFET-valiokunta järjesti 2. joulukuuta parlamenttien välisen valiokuntakokouksen, johon osallistui 
naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaava komission jäsen Olivér Várhelyi. Kokous oli 
kaksiosainen: ensimmäisessä osassa käsiteltiin Länsi-Balkania 25 vuotta Daytonin rauhansopimuksen 
jälkeen ja toisessa osassa EU:n yhtenäistä toimintaa demokraattisen muutoksen tukemiseksi Valko-
Venäjällä.

Vuonna 2019 parlamenttien välisiin valiokuntakokouksiin osallistui 232 kansallisten parlamenttien 
jäsentä ja vuonna 2020 määrä kasvoi 302 osallistujaan. Euroopan parlamentin jäseniä osallistui myös 
hieman enemmän.

Suurelta osin etäkokouksiin osallistumisen uusien välineiden ja siten matkustustarpeen poistumisen 
vuoksi osallistuminen kokouksiin on lisääntynyt. Tämä voi antaa aihetta pohtia tapaa, jolla kansainvälisiä 
valiokuntakokouksia järjestetään covid-19-pandemian jälkeisellä aikakaudella.

Luettelo Euroopan parlamentin valiokuntien vuonna 2020 järjestämistä parlamenttien välisistä 
valiokuntakokouksista ja niitä koskevat yksityiskohtaiset tilastotiedot ovat liitteessä II.
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Eurooppalaista lapsitakuuta käsittelevä parlamenttien välinen valiokuntakokous Euroopan parlamentin työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa, 18. helmikuuta 2020, Bryssel  © Euroopan unioni 2020 – EP / Didier BAUWERAERTS

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Vuonna 2020 vuoden alkupuoliskolle suunnitellut parlamenttien väliset valiokuntakokoukset 
joko peruttiin tai niitä lykättiin ja vain kolme järjestettiin ennen pandemian puhkeamista. 
Toisella vuosipuoliskolla ne järjestettiin etänä.

• Parlamenttien välisiin valiokuntakokouksiin osallistuneiden kansallisten parlamenttien jäsenten 
määrä kasvoi merkittävästi todennäköisimmin etäosallistumismahdollisuuden vuoksi.
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4.2 Muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita käsittelevä korkean tason 
konferenssi

Pakolaisten liikkuminen ja muuttoliike ovat maailmanlaajuisen huomion keskiössä ja niistä on 
tullut yksi EU:n suurimmista haasteista viime vuosina. Muuttajien ja turvapaikanhakijoiden jatkuva 
saapuminen EU:hun on paljastanut useita puutteita ja aukkoja turvapaikka-asioita, ulkorajoja 
ja muuttoliikettä koskevissa EU:n politiikoissa. Tämän korkean tason konferenssin tavoitteena 
oli käynnistää parlamentaarinen keskustelu ja edistää laaja-alaista vuoropuhelua kaikista 
muuttoliikkeeseen liittyvistä näkökohdista.

Euroopan parlamentin puhemies ja Saksan liittopäivien puhemies kutsuivat kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäseniä muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita käsittelevään 
korkean tason konferenssiin, joka pidettiin 19. marraskuuta 2020 Euroopan parlamentissa Brysselissä 
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission puheenjohtajan johdolla. Tässä kokouksessa oli lähes 
150 osallistujaa ja sen järjestivät yhdessä Euroopan parlamentti ja Saksan liittopäivät yhteistyössä 
puheenjohtajakolmikon kahden muun parlamentin eli Portugalin parlamentin ja Slovenian 
parlamentin kanssa.

Konferenssi avattiin pääpuheenvuoroilla, jotka pitivät Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli 
ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Saksan liittopäivien puheenjohtaja Wolfgang 
Schäuble, Portugalin tasavallan kokouksen puheenjohtaja Eduardo Ferro Rodrigues ja Slovenian 
parlamentin puhemies Igor Zorčič.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli   © Euroopan unioni 2020 – EP / Daina LE LARDIC

Korkean tason konferenssi kokosi yhteen poliittisia johtajia, päättäjiä ja alan toimijoita, ja siinä 
käsiteltiin jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa, ulkorajojen suojaamista ja muuttoliikkeen perussyiden 
torjumista sekä vakaan ja vauraan sosioekonomisen ympäristön varmistamista EU:n ulkopuolisissa 
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maissa. Uudessa muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksessa pyritään saattaman tasapainoon tarve 
ottaa vastaan pakolaisia, torjua salakuljetusta sekä taata kotouttaminen ja asianmukainen kohtelu 
kaikille, myös niille, jotka eivät voi jäädä Eurooppaan. Moni puhuja huomautti, että muuttoliike 
on maailmanlaajuinen ilmiö, johon EU:n on vastattava perusarvojensa mukaisella tavalla. 
Osallistujat suhtautuivat myönteisesti ja suurin odotuksin uuteen sopimukseen, sillä nykyisessä 
turvapaikkajärjestelmässä on huomattu liian paljon puutteita viime vuosina. Puheenvuoroissaan 
jäsenet ilmaisivat toiveensa, että EU:n olisi mahdollista luoda tehokkaat yhteiset puitteet sillä tavalla, 
että kunkin jäsenvaltion tilanne otetaan huomioon. He olivat sitä mieltä, että kauttakulkumaita 
ei pitäisi jättää yksin hallinnoimaan suuria määriä pakolaisia ja muuttajia, ja jotta tämä voitaisiin 
toteuttaa tehokkaasti, EU:n uutta muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmää olisi kehitettävä tiettyjen 
periaatteiden mukaisesti. Puheenvuoroissa nostettiin esiin se, että vastuu ihmisten vastaanottamisesta, 
tunnistamistoimenpiteistä, turvapaikkahakemusten käsittelystä, pakolaisten vastaanottamisesta 
ja kotimaahan palauttamisesta on jaettava oikeudenmukaisesti. Tämä edellyttää vahvempaa 
sitoutumista pakolaisten siirtämiseen unionin sisällä ja kolmansista maista tulevien pakolaisten 
uudelleensijoittamiseen. Keskustelussa käsiteltiin myös pyyntöä, joka koski poliisin ja oikeuslaitoksen 
välistä koordinoidumpaa yhteistyötä, jonka tarkoituksena oli hajottaa rikollisten ihmiskauppiaiden 
verkostot, joille ihmiselämä on vain niille maksetun hinnan arvoinen. Toinen osanottajien mainitsema 
näkökohta oli laillisten maahanmuuttokanavien avaaminen, jotta voidaan täyttää työmarkkinoiden 
tarpeet EU:n ikääntyvässä yhteiskunnassa. Keskustelujen aikana toistettiin usein kolmea sanaa: 
inhimillisyys, solidaarisuus ja vastuu.

Päätösistunnossa tilaisuuden yhdessä järjestäneiden parlamenttien puhemiehet Sassoli ja Schäuble 
toivoivat, että EU oli valmis tekemään yhteistyötä ja viemään maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita 
koskevat toimet uudelle tasolle. Portugalin parlamentin puhemies Ferro Rodrigues pyysi näiden 
tärkeiden aiheiden seurantaa toisessa korkean tason konferenssissa, jonka puheenjohtajavaltio 
Portugali järjestää vuonna 2021.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Korkean tason konferenssin tavoite käynnistää parlamenttien välinen keskustelu kaikista 
muuttoliikkeeseen liittyvistä näkökohdista saavutettiin. Tätä aihetta koskevat tulevat korkean 
tason konferenssit ovat osa parlamenttien välistä toimintaohjelmaa vuonna 2021.
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4.3 Parlamenttien välinen yhteistyö EU:n ulkoisen toiminnan alalla ja 
monenväliset parlamentaariset edustajakokoukset

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto on säännöllisesti tukenut ja helpottanut 
suhteita EU:n kansallisiin parlamentteihin EU:n ulkoisen toiminnan alalla erityisiä monenvälisiä 
parlamentaarisia yleiskokouksia ja tapahtumia varten. Tällä alalla ei järjestetty merkittäviä 
poliittisia tapahtumia vuonna 2020. Euroopan parlamentti toimi kuitenkin Välimeren unionin 
parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajana puhemies Sassolin johdolla tavoitteenaan 
käynnistää sen toiminta uudelleen pitkän pattitilanteen jälkeen. Laajentumisprosessi Länsi-Balkanilla 
sai uuden sysäyksen, kun ”uusi lähestymistapa” hyväksyttiin ja neuvottelut aloitettiin Albanian ja 
Pohjois-Makedonian kanssa. Vuonna 2020 oli aika kehittää henkilöstötason yhteistyön puitteita EU:n 
ulkoisen toiminnan eri aloilla, erityisesti demokratian tukemisessa ja valmiuksien kehittämisessä, 
parlamentaarisessa diplomatiassa ja monenvälisillä foorumeilla.

Yhteistyö EU:n ulkoisen toiminnan alalla on ollut jo vuosia osa Euroopan parlamentin ja EU:n 
kansallisten parlamenttien välistä vuorovaikutusta ja ulottunut pidemmälle YUTP:n/YTPP:n puitteissa 
käytävään konsolidoituun näkemysten vaihtoon. Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava 
osasto tarjosi tukeaan ja asiantuntemustaan aina, kun Euroopan parlamentin poliittiset tahot 
osallistuivat monenvälisiin foorumeihin ja tapahtumiin kansallisten parlamenttien kanssa. Tällaisia 
tapahtumia olivat muun muassa Ukraina-viikko (2016), Aasian ja Euroopan parlamentaarisen 
kumppanuuden 10. kokous (ASEP 10, 2018), kansainvälisen vaalitarkkailun tulevaisuutta käsittelevä 
korkean tason konferenssi (2018), G7-huippukokouksen parlamentaarinen ulottuvuus (2019) ja 
Välimeren unionin parlamentaarinen yleiskokous (2019). Näiden kokemusten perusteella osasto alkoi 
analysoida tapoja, joilla se voisi edistää jäsennellympää ja jatkuvaa yhteistyötä Euroopan parlamentin 
yksiköiden ja kansallisten parlamenttien vastaavien yksiköiden välillä.

Tarkoituksena oli tuoda parlamentaarisen diplomatian, demokratian tukemisen ja valmiuksien 
kehittämisen sekä ihmisoikeustoimien aloille tiettyjä toimia ja menetelmiä, joita jo käytettiin 
menestyksekkäästi poliittisessa ja institutionaalisessa yhteistyössä, lainsäädännöllisessä 
vuoropuhelussa ja parlamentaarisessa valvonnassa. Näitä ovat muun muassa henkilöstötason 
verkostojen onnistunut käyttö, verkkoalustat tietojen ja asiakirjojen vaihtamiseksi sekä kokemukset 
yhteistyöstä kansallisten parlamenttien kanssa eri foorumeilla, jotka jo hyväksyvät poliittisia tekstejä.

Tämä herätti yhtä paljon kiinnostusta Euroopan parlamentin ulkoasioiden pääosastossa (DG 
EXPO), jossa oli myös käynnistetty rinnakkaisia pohdintoja kansallisten parlamenttien osallistamista 
koskevista parhaista käytännöistä. Osasto järjestikin kesäkuussa 2020 kansallisten parlamenttien 
edustajille virtuaalisen työpajan ulkoasioiden pääosaston pääjohtajan Pietro Duccin kanssa.

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto järjesti 22. syyskuuta 2020 yhdessä ulkoasioiden 
pääosaston kanssa kansallisten parlamenttien kollegoille videoneuvottelun demokratiatuesta ja 
valmiuksien kehittämisestä. Ulkoasioiden pääosaston alueosasto esitteli 23. syyskuuta Euroopan 
parlamentin Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajiston tavoitteet 
ja suunnitelmat kansallisten parlamenttien edustajille.
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Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto kutsuttiin 30. lokakuuta 2020 ulkoasioiden 
pääosaston ”perjantaineuvotteluihin”. Kokous pidettiin videoneuvotteluna ja sen otsikkona oli 
”Kansalliset parlamentit – kumppaneita, ei kilpailijoita”. Aloitteen keskeisenä tavoitteena on antaa 
kansallisille parlamenteille täysimääräiset mahdollisuudet osallistua ulkoasioiden pääosaston 
toimintaan ulkopolitiikan alalla.

Vuonna 2020 luotiin perusta tälle uudelle yhteistyölle, ja ensimmäisiä konkreettisia tuloksia näillä aloilla 
odotetaan lähiaikoina. Tarkoituksena on perustaa demokratiatukea, ihmisoikeuksia ja valmiuksien 
kehittämistä käsittelevä verkosto, jota tuetaan uudella IPEX-foorumin asiaa koskevalla alaosastolla. 
Muiden edistysaskelten olisi koskettava pääasiassa Välimeren unionin parlamentaarista yleiskokousta 
ja monenvälisiä parlamenttien välisiä foorumeita, kuten Euroopan neuvoston parlamentaarista 
yleiskokousta (PACE) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) parlamentaarista 
yleiskokousta. Tavoitteena on sisällyttää EU:n geopoliittinen asialista parlamentaariseen yhteistyöhön 
keinona edistää ja vahvistaa lisää Euroopan asemaa, arvoja ja etuja.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Ulkoasioiden pääosaston ja suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston välisten 
uusien yhteistyöalojen kehittäminen valiokuntien ulkopuolisessa toiminnassa ja tapahtumissa.

• Luodaan ja otetaan käyttöön demokratian tukemista koskeva jäsennelty verkosto ja 
viestintätoiminta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien hallintojen välillä 
parlamentaarisen diplomatian vaikutuksen ja tehokkuuden lisäämiseksi erityisesti välittömässä 
naapurustossamme Länsi-Balkanilla ja itäisen kumppanuuden maissa ja jopa Afrikassa.
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4.4 EU:n kansallisten parlamenttien kahdenväliset vierailut Euroopan 
parlamenttiin ja muut kahdenväliset keskustelut

EU:n kansallisten parlamenttien kahdenväliset vierailut Euroopan parlamenttiin ovat jatkuvasti 
kehittyvä parlamenttien välisen vuoropuhelun väline ja formaatti. Tämä formaatti on tarkasti 
kohdennettu, räätälöity, joustava, kustannustehokas ja ajallisesti tehokas. Sen ansiosta voidaan 
keskustella yksittäisten kansallisten parlamenttien huolenaiheista.

Lisäksi kahdenväliset keskustelut voivat olla hyödyllinen pienimuotoisen parlamenttien välisen 
yhteistyön formaatti, kun parlamentin jäsenten on aloitettava yhteistyö, keskityttävä tiettyihin 
aiheisiin tai syvennettävä yhteistyötä molemminpuolisesti tärkeillä konkreettisilla aloilla.

Kahdenväliset vierailut ovat perinteisesti tärkeä parlamenttien välisen yhteistyön formaatti. Kokouksia 
järjestetään eri tasoilla ja eri muodoissa aina korkeimman poliittisen tason neuvotteluista teknisen 
henkilöstötason tiedonhankintamatkoihin. Nämä keskustelut alkoivat suunnitelmien mukaisesti 
vuoden 2020 alussa, ja kahden ensimmäisen kuukauden aikana järjestettiin yhteensä 16 vierailua. 
Viimeinen vierailu tehtiin maaliskuun 2020 ensimmäisellä viikolla. Yksityiskohtainen lista vierailuista ja 
niissä käsitellyistä aiheista on liitteessä III.

Pandemian puhkeamisen jälkeen ei ole järjestetty saapuvia eikä lähteviä valtuuskuntia tai vierailuja. 
Kymmeniä suunniteltuja ja valmisteltuja vierailuja peruttiin tai keskeytettiin pandemian ensimmäisten 
viikkojen aikana.

Tämä ei kuitenkaan estänyt kahdenvälistä yhteydenpitoa. Kevään 2020 aikana kahdenvälistä 
yhteydenpitoa jatkettiin aktiivisesti ensin puhelimitse ja sitten alati kehittyvinä videoneuvotteluina. 
Oli huomionarvoista, että aiemmin vierailuista kiinnostuneet parlamentit olivat aktiivisia myös 
puhelin- ja virtuaalikokouksissa. Tämä koskee erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttia.

Myöhemmin vuoden jälkipuoliskolla kahdenväliset videoneuvottelut alkoivat muuttua 
vakiomuotoisiksi erityisesti hallinnollisella tasolla Euroopan parlamentin ja puheenjohtajavaltion 
parlamentin välisten kokousten valmistelussa mutta myös poliittisella tasolla. Videokonferenssit 
ovat erittäin kustannustehokas tapa aihekohtaisille keskusteluille esimerkiksi Euroopan parlamentin 
varapuhemiesten ja kansallisten parlamenttien suhteita EU:hun käsittelevien valiokuntien 
puheenjohtajien välillä, valiokuntien puheenjohtajien välillä tai esittelijöiden ja kansallisten 
parlamenttien valiokuntien puheenjohtajien välillä.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Vuonna 2019 kahdenvälisiä vierailuja järjestettiin 62 ja vuonna 2020 pandemian vuoksi niiden 
määrä väheni 17:aan.

• Videoneuvotteluista tuli perinteisten parlamenttien välisten kokousten lisäksi tavanomainen 
väline suorille ja aihekohtaisille kahdenvälisille keskusteluille. Ne korvasivat tehokkaasti 
”verkostoitumistoiminnon”. Voidaan olettaa, että tämä säilyy osana covid-19-pandemian 
jälkeistä aikaa parlamenttien välisessä yhteistyössä.
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5. LAINSÄÄDÄNTÖYHTEISTYÖ EU:N KANSALLISTEN 
PARLAMENTTIEN KANSS

5.1 lainsäädäntöyhteistyö eu:n kansallisten parlamenttien kanss

SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni toimii aloilla, 
jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät 
voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto 
eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansalliset parlamentit varmistavat toissijaisuusperiaatteen noudattamisen Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä toissijaisuus- 
ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 määrätyn menettelyn 
mukaisesti. Tässä pöytäkirjassa esitetään ennakkovaroitusjärjestelmä, joka on tarkistusjärjestelmä. 
Tämän mekanismin avulla kansalliset parlamentit voivat kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa EU:n 
toimielinten puheenjohtajille perustellun lausunnon syistä, joiden perusteella ne arvioivat, että 
kyseessä oleva esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

5.1.1 Ennakkovaroitusjärjestelmä

Ennakkovaroitusjärjestelmän yhteydessä EU:n kansallisen parlamentin toimittama asiakirja 
katsotaan18:

1. perustelluksi lausunnoksi, jos se on toimitettu kyseisen otsakkeen alla perussopimusten19 
pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 6 artiklassa määrätyn kahdeksan viikon määräajan kuluessa ja jos sen 
mukaan esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

2. kannanotoksi, jos asiakirja ei täytä edellä mainittuja perusteita.

Jos perusteltu lausunto edustaa vähintään kolmasosaa kansallisten parlamenttien äänimäärästä, 
lainsäädäntöehdotusta on tarkistettava (keltainen kortti). Lainsäädäntöluonnoksen antanut toimielin 
voi päättää joko pitää esityksensä voimassa, muuttaa sitä tai peruuttaa sen. Sen on perusteltava 
päätöksensä. Jos esitykset koskevat poliisiyhteistyötä tai oikeudellista yhteistyötä rikosoikeuden alalla, 
on tarvittava äänten vähimmäismäärä alhaisempi (yksi neljännes).

Jos kansalliset parlamentit, joilla on vähintään yksinkertainen äänten enemmistö, kyseenalaistavat 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä lainsäädäntöehdotuksen toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisen, komission on tarkasteltava ehdotustaan ja päätettävä, pitääkö se sen voimassa, 
muuttaako se sitä vai peruuttaako se sen. Jos se päättää pitää ehdotuksensa voimassa, asia 

18 Ks. valiokuntien puheenjohtajakokouksen asiakirja 15. joulukuuta 2010: ”Yhteinen toimintatapa kansallisten 
parlamenttien perusteltujen lausuntojen ja muiden kannanottojen käsittelyssä valiokunnissa”.

19 Pöytäkirja N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 6 artikla: ”Kansallinen parlamentti tai kansallisen 
parlamentin kamari voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä 
koskeva esitys on toimitettu unionin virallisilla kielillä, antaa Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja 
komission puheenjohtajille perustellun lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Kansallisen parlamentin tai kansallisen parlamentin kamarin on tarvittaessa itse 
järjestettävä lainsäädäntövaltaa käyttävien alueellisten parlamenttien kuuleminen.”
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annetaan lainsäätäjän (Euroopan parlamentti ja neuvosto) käsiteltäväksi ja komission on 
perusteltava päätöksensä (oranssin kortin menettely). Jos säädösehdotus ei lainsäätäjän mielestä ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, se voidaan hylätä neuvoston jäsenten 55 prosentin enemmistöllä 
ja Euroopan parlamentissa annettujen äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Tähän mennessä 
keltaisen kortin menettelyä on sovellettu kolme kertaa20 kun taas oranssin kortin menettelyä ei 
kertaakaan.

Oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) vastaa Euroopan parlamentissa perusteltujen lausuntojen 
osalta toissijaisuusperiaatteen noudattamisen seurannasta21. Yksi valiokunnan jäsenistä nimitetään 
toissijaisuusperiaatteeseen liittyvistä asioista vastaavaksi pysyväksi esittelijäksi kuuden kuukauden 
ajaksi poliittisten ryhmien keskinäisen vuorottelun perusteella.

Gilles Lebreton (ID) ja Karen Melchior (RE)22 täyttivät toissijaisuusperiaatetta käsittelevän pysyvän 
esittelijän tehtävät vuonna 2020. Oikeudellisten asioiden valiokunta laatii myös säännöllisesti 
mietinnön toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevasta komission vuosikertomuksesta.

5.1.2 EU:n kansallisten parlamenttien toimittamat asiakirjat

EU:n kansalliset parlamentit toimittivat vuonna 2020 Euroopan parlamentille toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 nojalla 124 asiakirjaa. Näistä 
asiakirjoista 13 oli perusteltuja lausuntoja ja 111 kannanottoja.

Vuonna 2019 Euroopan parlamentti vastaanotti 63 asiakirjaa, joista kaikki olivat kannanottoja. 
Perusteltuja lausuntoja ei ollut yhtään.

Tämä vuosien 2019 ja 2020 välillä saatujen asiakirjojen määrän lähes 50 prosentin kasvu voidaan 
selittää sillä, että covid-19-pandemian vaikutuksista huolimatta Euroopan parlamentti työskenteli 
vuonna 2020 täysimääräisesti lainsäädännön parissa toisin kuin toisin kuin vuonna 2019, joka oli 
vaalivuosi.

20 Keltainen kortti annettiin toukokuussa 2012 komission ehdotukselle asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta 
suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen (nk. Monti II -asetus). Loppujen lopuksi komissio 
peruutti ehdotuksensa, vaikka se katsoikin, ettei toissijaisuusperiaatetta ollut rikottu. Keltainen kortti annettiin jälleen 
vuonna 2013 ehdotukselle asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta. Komissio päätti pitää ehdotuksen 
voimassa todeten, että se oli toissijaisuusperiaatteen mukainen. Kortti annettiin myös vuonna 2016 työntekijöiden 
lähettämisestä annetun direktiivin muuttamista koskevalle ehdotukselle. Komissio esitti laajat perustelut sille, että se 
päätti pitää ehdotuksensa voimassa. Se katsoi, ettei ehdotuksessa loukattu toissijaisuusperiaatetta, koska lähetettyjä 
työntekijöitä koskevat kysymykset ovat luonteeltaan rajat ylittäviä.

21 Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä VI olevassa XVI kohdassa määrätään, että oikeudellisten 
asioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvat ”unionin oikeuden tulkinta, soveltaminen ja seuranta, unionin 
säädösten yhdenmukaisuus primaarioikeuden kanssa, erityisesti säädösten oikeusperustan valinta sekä 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen”.

22 ”Identiteetti ja demokratia” ja ”Renew Europe” ovat Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_fi
https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=FI
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Parlamentin/kamarin kannanotot:
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EU:n kansallisten parlamenttien pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti 
toimittamien kannanottojen määrä vuonna 2020

Vuonna 2020 saatiin yhteensä 111 kannanottoa. Kuvaaja näyttää parlamentin/kamarin asiakirjat

Vuonna 2020 kahdeksan 41:stä parlamentista/kamarista (mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan 
kaksi kamaria) toimitti perusteltuja lausuntoja ja 15 toimitti kannanottoja. Kaikista aktiivisimmin 
perusteltuja lausuntoja toimittivat Unkarin parlamentti, 5 perusteltua lausuntoa, ja Ruotsin 
valtiopäivät, 2 perusteltua lausuntoa. Vastaavasti toimitettujen kannanottojen osalta aktiivisimmat 
parlamentit/kamarit olivat: Espanjan parlamentti, 32 kannanottoa, ja Portugalin tasavallan kokous, 26 
kannanottoa. Ks. vuoden 2020 tilastot liitteestä IV.

Parlamentin/kamarin perustellut lausunnot:
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EU:n kansallisten parlamenttien pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti 
toimittahien perusteltujen lausuntojen määrä vuonna 2020 

parlamenttien/kamarien mukaan

Vuonna 2020 saatiin yhteensä 13 perusteltua lausuntoa. Kuvaaja näyttää parlamentin/kamarin asiakirjat.
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Eniten asiakirjoja saaneet valiokunnat olivat ympäristövaliokunta (3 perusteltua lausuntoa ja 19 
kannanottoa), talous- ja raha-asioiden valiokunta (17 kannanottoa) ja kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (5 perusteltua lausuntoa).

Kannanotot valiokunnittain:
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EU:n kansallisten parlamenttien pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti 
toimittamien kannanottojen määrä vuonna 2020

Vastaanotettujen kannanottojen määrä vuonna 2020 valiokunnittain.

Perustellut lausunnot valiokunnittain:
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EU:n kansallisten parlamenttien pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti 
toimittahien perusteltujen lausuntojen määrä vuonna 2020 

valiokuntien mukaan

Vastaanotettujen perusteltujen lausuntojen määrä vuonna 2020 valiokunnittain.
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Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen vuonna 2009 kansallisille parlamenteille on toimitettu 
pöytäkirjan N:o 2 mukaista arviointia varten yhteensä 981 esitystä lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi. Vastauksena Euroopan parlamentti on saanut kansallisilta parlamenteilta 
3 460 asiakirjaa. Näistä 487 oli perusteltuja lausuntoja (14 prosenttia) ja loput 2 973 kannanottoja (86 
prosenttia).

Nämä tilastot osoittavat, että EU:n kansalliset parlamentit ovat käyttäneet pöytäkirjaa N:o 2 
useammin ehdotusten sisältöä koskevien kantojen kuin toissijaisuusperiaatetta koskevien kantojen 
ilmaisemiseen. Tämä saattaa osoittaa, että parlamentit haluavat olla tiiviimmin mukana varsinaisessa 
lainsäädäntöprosessissa. 

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto varmistaa, että kaikki kansallisten parlamenttien 
toimittamat asiakirjat ovat jäsenten, poliittisten elinten ja Euroopan parlamentin yksiköiden 
saatavilla, ja tarjoaa niille, erityisesti esittelijöille, erityisasiantuntemusta ja katsauksia EU:n kansallisten 
parlamenttien koko lainsäädäntösyklissä esittämistä ehdotuksista, joita on käytetty lähteenä 
valiokuntien mietintöjen laatimisessa ja kolmikantaneuvotteluissa neuvoston kanssa. Lisäksi osasto 
antaa tietoa, lukuja ja tilastoja näiden asiakirjojen määrästä ja luonteesta ja hallinnoi CONNECT-
tietokantaa23, jossa on kaikki kansallisilta parlamenteilta saadut perustellut lausunnot ja kannanotot.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Covid-19 vaikutti ehdotusten määrään ja politiikanaloihin sekä lyhensi lainsäädäntösykliä, 
jotta EU voisi reagoida ajoissa pandemian leviämiseen. Tältä osin jotkin lait hyväksyttiin 
nopeutetulla menettelyllä, jossa kahdeksan viikon kuulemisaikaa ei voitu pitää voimassa 
kaikkien jäsenvaltioiden terveystilanteen kiireellisyyden vuoksi.

5.1.3  Kuukausittainen tilannekatsausn

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto laatii kuukausittain julkaistavan 
tilannekatsauksen (State of Play Note), jossa julkaistaan pöytäkirjan N:o 2 nojalla toimitetut perustellut 
lausunnot ja kannanotot. Tämä muistio toimitetaan jäsenille, Euroopan parlamentin asianomaisille 
yksiköille ja kansallisille parlamenteille ja siinä esitetään yleiskatsaus kaikista edellisen muistion 
jälkeen saaduista asiakirjoista ja viitataan kaikkiin lainsäädäntöasiakirjoihin, jotka ovat Euroopan 
parlamentin tulevan täysistunnon esityslistalla. Muistio sisältyy myös Euroopan parlamentin 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen kokousasiakirjoihin. Tilannekatsaus julkaistaan myös osaston 
verkkosivustolla ennen kutakin Euroopan parlamentin täysistuntoa.

23 Ks. lisää luvussa 7.2.
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5.2 Epävirallinen poliittinen vuoropuhelu ja perussopimusten pöytäkirja 
N:o 1

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 määrätään, että EU:n kansalliset parlamentit voivat esittää 
huomautuksia lainsäädäntöasioihin, jotka kuuluvat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, sekä muihin 
kuin lainsäädäntöasiakirjoihin, esimerkiksi EU:n tasolla käynnissä oleviin keskusteluihin, komission 
vihreisiin/valkoisiin kirjoihin tai komission tiedonantoihin. Näitä kannanottoja käsitellään epävirallisen 
poliittisen vuoropuhelun kehyksessä.

EU:n kansalliset parlamentit käyttivät tätä välinettä aktiivisesti myös vuonna 2020 ja toimittivat 
179 kannanottoa. Tässä yhteydessä kolme aktiivisinta parlamenttia/kamaria vuonna 2020 olivat 
Tšekin senaatti (26), Romanian senaatti (24) ja Romanian edustajainhuone (23).
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Epävirallisen poliittisen vuoropuhelun yhteydessä toimitetut 
kannanotot vuonna 2020 

Neljä valiokuntaa, joille toimitettiin eniten epävirallisen poliittisen vuoropuhelun kehyksessä 
tarkasteltavia kannanottoja, olivat teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE), 28 kannanottoa, 
budjettivaliokunta (BUDG), 20 kannanottoa, talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON), 17 
kannanottoa, ja kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI), 17 kannanottoa.
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Epävirallisen poliittisen vuoropuhelun yhteydessä toimitetut 
kannanotot vuonna 2020 

Kansallisten parlamenttien kymmentä oma-aloitteista lausuntoa (OWN) ei annettu Euroopan parlamentin valiokunnille. 
Luettelo Euroopan parlamentin valiokunnista ja niiden lyhenteistä on saatavilla osoitteessa https://www.europarl.
europa.eu/committees/en/about/list-of-committees.

Euroopan parlamentille on toimitettu vuodesta 2009 alkaen pöytäkirjan N:o 1 mukaisesti 
2 444 kannanottoa kansallisilta parlamenteilta ja ne on julkaistu edellä mainitussa CONNECT-
tietokannassa24. Liitteessä V on yksityiskohtaista tilastotietoa vuonna 2020 toimitetuista epävirallisen 
poliittisen vuoropuhelun kehyksessä tarkasteltavista kannanotoista.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Epävirallisen poliittisen vuoropuhelun kehyksessä toimitettujen kannanottojen määrä on 
kasvanut 55 prosenttia: niitä toimitettiin 115 vuonna 2019 ja 179 vuonna 2020. Tämä kasvu 
johtuu todennäköisimmin siitä, että vuosi 2020 oli ensimmäinen vuosi EU-vaalien jälkeen. 
Vuonna 2020 neuvoteltiin myös uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä.

• Kansalliset parlamentit toimittavat usein englanninkielisen tiivistelmän sekä pöytäkirjan N:o 2 
ja pöytäkirjan N:o 1 mukaiset asiakirjat niiden omalla kielellä. Tämä helpottaa lainsäätäjien työtä.

24  https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/informal-political-dialogue

https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/about/list-of-committees
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/about/list-of-committees
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/about/list-of-committees
https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/informal-political-dialogue
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6. VERKOSTOT JA TIEDONVAIHTO

6.1 EU-asioihin liittyvä tiedonvaihto parlamenttien välillä (IPEX)

EU-asioihin liittyvällä tiedonvaihdolla parlamenttien välillä (IPEX) pyritään tukemaan parlamenttien 
välistä yhteistyötä tarjoamalla alusta ja verkosto sähköiselle EU-asioihin liittyvälle tiedonvaihdolle 
EU:n parlamenttien välillä. IPEX käynnistettiin EU:n kansallisten parlamenttien aloitteena ja sitä on 
kehitetty Euroopan parlamentin teknisellä tuella. Tällä hetkellä 27 kansallisen parlamentin 39 kamaria 
ja Euroopan parlamentti käyttävät IPEXiä päivittäisessä toiminnassaan. IPEXiä parannetaan 
jatkuvasti, jotta se täyttää käyttäjien muuttuvat tarpeet. Perimmäisenä tavoitteena on tehdä IPEXistä 
parlamenttien välisen toiminnan keskitetty asiointipiste.

IPEXiä on luonnehdittu ”työkaluksi”, ”alustaksi” ja ”verkostoksi”. Nämä kolme määritelmää ovat todiste 
tämän välineen kehityksestä. Sen kehitys työkalusta verkostoksi on ollut hidasta, mutta kantaa nyt 
hedelmää.

Vuosi 2020 alkoi IPEXin kehityksen 
kannalta erittäin myönteisesti. 
IPEX-johtokunnan kokouksessa 
Wienissä ja sitä seuranneessa 
EU:n pääsihteerien kokouksessa 
Euroopan parlamentti ilmoitti, että 
se pystyy kehittämään tarvittavaa 
tietotekniikkaa uudelle, pitkään suunnitellulle IPEX-sivuston v3-versiolle. Tämä tapahtui IPEXin 
vuosien 2017–2020 työohjelman viimeisessä vaiheessa.

IPEXiä on kehitetty jatkuvasti sen perustamisesta lähtien. Uuden IPEX-alustan (IPEX v3) valmistelu 
ja toisen monivuotisen työohjelman hyväksyminen olivatkin erittäin kunnianhimoinen hanke ja 
aiheuttivat merkittävästi työtä kaikille IPEXiä kehittäneille mukana olleille toimijoille.

Uuden alustan tekemisestä ja toteuttamisesta vastasi Euroopan parlamentin innovoinnin ja teknisen 
tuen pääosasto (ITEC). Työ jatkui koko vuoden, vaikka innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston 
painopisteet muuttuivat merkittävästi pandemian ja sen edellyttämän digitaalisen harppauksen 
vuoksi. Uuden verkkosivuston alkuperäistä käyttöönoton aikataulua (joulukuu) ei voitu noudattaa, 
mutta tämä pieni takaisku sai kaikkien parlamenttien yksimielisen ymmärryksen.

IPEXin eri elimet (johtokunta, työryhmät, puheenjohtajat) omistivat ainoan fyysisesti pidetyn 
kokouksen (Wien, 17. tammikuuta Itävallan puheenjohtajakaudella) ja lukuisat etäkokoukset (5. 
kesäkuuta, 15. lokakuuta ja 26. marraskuuta Suomen puheenjohtajakaudella) kolmen edellisen vuoden 
aikana tehdyn työn perusteelliseen tarkistamiseen ja uuden työohjelman laatimiseen seuraaviksi 
kolmeksi vuodeksi. Myös IPEXin oli katsottava taaksepäin valmistautuakseen tulevaisuuteen.

IPEXin suunniteltu kehittäminen merkitsee sen toiminnan huomattavaa laajentumista, joten osittain 
tästä syystä uuden työohjelman virallinen hyväksyminen jäi odottamaan päätöstä johtokunnan 
kokouksissa vuonna 2021. Tämä viivästyminen johtuu IPEXin yhteisestä omistajuudesta ja yhteisestä 
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huolesta, että sitä oli jatkossakin käytettävä parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden verkoston on 
tarkoituksena yhdessä uuden verkkosivuston kanssa laajentaa IPEX-verkoston toimintaa siten, että 
se on paljon muutakin kuin toissijaisuusperiaatteen tarkastamiseen käytettävä väline ja asiakirjojen 
arkisto parlamenttien välisiä kokouksia ja konferensseja varten. Suomen puheenjohtajuudella IPEX 
pyrki saamaan ”jatkuvan työohjelman”, jota voitaisiin tarkistaa milloin tahansa sen täytäntöönpanon 
aikana, jos johtokunta niin päättää. Keskusteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että tietokannan tekninen 
tarkkuus sekä koko IPEX-verkoston hyödyllisyys, käytettävyys ja luotettavuus on säilytettävä jatkuvan 
työohjelman ensisijaisina painopisteinä.

Samalla IPEX tarjoaa uuden digitaalisen järjestelmän mahdollistamien kehittyneiden toimintojen 
ansiosta parlamenteille paremmat valmiudet vaihtaa kaikentyyppisiä parlamentin asiakirjoja ja tietoja. 
Tästä syystä IPEXin on oltava avoin uusille parlamenttien välisille aloitteille ja kehitystoimille, mukaan 
lukien parlamenttien välisten alakohtaisten verkostojen vahvistaminen (erityisesti demokratian 
tukeminen ja mahdollisesti eurooppalainen ohjausjakso ja ympäristöasioiden hallinta).

IPEX v3 -alustaan sisällytetyt uudet toiminnot edellyttävät, että uudessa työohjelmassa kiinnitetään 
johdonmukaista huomiota koulutustoimintaan, jotta voidaan varmistaa, että asiasta vastaavien 
yhteyshenkilöiden verkosto antaa tarkkoja tietoja, ja tehostaa IPEXin hyödyllisyyttä sekä sisäisille että 
ulkoisille käyttäjille.

Verkkosivuston uusilla työkaluilla on tärkeä rooli myös unionin asioita koskevan parlamentaarisen ja 
parlamenttien välisen toiminnan edistämisessä. IPEX-verkkosivustoa olisi pidettävä paikkana, josta 
saa tietoa kansallisten parlamenttien EU:hun liittyvistä toimista ja asiakirjoista sekä parlamenttien 
välisistä konferensseista. Tällainen kehitys mahdollistaisi myös, että IPEX-sivustolla voisi olla laajemmin 
muitakin käyttäjiä kuin kansallisia yhteyshenkilöitä. Tämä lähestymistapa luo uusia mahdollisuuksia 
IPEXin mahdollisen kohderyhmän laajentamiseksi ja siten sen näkyvyyden lisäämiseksi.

IPEX-tilastot25: IPEXin avulla on tällä hetkellä julkaistu lähes 112 000 kansallisten parlamenttien ja EU:n 
toimielinten tuottamaa sivua. Lähes 84 000 kansallisten parlamenttien laatimaa asiakirjaa sisältää 
valvontaan liittyvää tietoa, ja ne liittyvät noin 12 000 asiakokonaisuuteen. Vuonna 2020 IPEXiin kirjattiin 
yhteensä 1 092 lainsäädännöllistä ja muuta asiakirjaa (2019: 812; 2018: 1 053; 2017: 1 064; 2016: 805).

Vuonna 2020 IPEX-verkkosivustolla oli 426 136 yksittäistä vierailijaa, mikä vahvistaa viime vuosien 
yleisen kasvusuuntauksen (2019: 342 355; 2018: 285 881; 2017: 307 737; 2016: 253 264; 2015: 234 480). 
Sivujen katselukertoja oli – 25 383 775 – vähemmän kuin vuoden 2019 ennätys, mutta se on silti 
selvästi aiempia vuosia enemmän (2019: 43 097 236; 2018: 15 939 723; 2017: 5 736 506).

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Euroopan parlamentti aloitti uuden IPEX v3 -alustan kehittämisen. Meneillään oleva mutta vielä 
keskeneräinen prosessi on aloitettu IPEXin jatkuvan työohjelman hyväksymiseksi seuraaviksi 
kolmeksi toimintavuodeksi.

25 Tilastot 15. tammikuuta 2021.
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6.2  Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus 
(ECPRD)

Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen yhdessä 
hallinnoiman ECPRD:n jäseninä on 66 parlamentin kamaria (39 EU:sta) 54:stä eri maasta ja EU:n 
toimielimet. Verkostossa omaa parlamenttiaan on edustamassa lähes 120 yhteyshenkilöä ja 
varayhteyshenkilöä. He osallistuvat ECPRD:n toimintaan, joka koostuu tiiviistä tietojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdosta.

Terveyskriisin aikana ECPRD-
verkosto on ollut hyvin aktiivinen 
ja vaihtanut jatkuvasti tietoja ja 
kokemuksia siitä, miten parlamentit 
ovat reagoineet pandemian 
luomiin haasteisiin. Covid-19-
pandemialla on luonnollisesti 
ollut perustavanlaatuinen vaikutus 
parlamentaariseen työhön, ja 
useita pyyntöjä lähetettiin sen 
selvittämiseksi, miten muut kamarit käsittelivät tilannetta (ks. myös liite VI). Koska kerättyä tietoa oli 
valtava määrä, ECPRD:n verkkosivustolle luotiin oma sivu covid-19-pandemiaa koskeville asioille. 
Tämä osoittautui hyödylliseksi ja erittäin onnistuneeksi, sillä se helpotti merkittävästi pääsyä jaettuihin 
tietoihin.

Terveyskriisi ja se, että ECPRD:n sääntömääräisiä kokouksia ja seminaareja ei pystytty järjestämään 
kasvotusten, edellyttivät myös innovointia videoneuvottelutekniikan käytössä keskeisten toimintojen 
ylläpitämiseksi. Yksi ECPRD:n kokousten ensisijaisista tavoitteista on ylläpitää henkilökohtaisten 
yhteyksien verkostoa kansallisten parlamenttien kollegoiden välillä tietojen, ideoiden, kokemusten ja 
hyvien käytäntöjen vaihdon edistämiseksi. Vuoden jälkipuoliskolla järjestettyjen verkkoseminaarien 
erityisenä ansiona oli kuitenkin paremmat osallistumismahdollisuudet niille kollegoille, jotka eivät 
olisi voineet matkustaa. Tästä syystä on erittäin todennäköistä, että tämä käytäntö kehittyy tulevina 
vuosina ainakin joidenkin kokousten osalta.

Vuosi 2020 kasvatti myös ECPRD:n lisäarvoa ja tehokkuutta. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, 
että vertailupyyntöihin annetuista vastauksista johtuva suuri tietovirta saataisiin näkyvämmäksi. Tämä 
saavutettiin pääasiassa verkkosivustoa mukauttamalla ja kannustamalla julkaisemaan enemmän 
lopullisia tiivistelmiä, jotka voidaan jakaa laajemmin parlamentin eri asiaosaisten yksiköiden kanssa.

i. Vertailupyynnöts

Vuonna 2020 ECPRD:n jäsenparlamentit esittivät verkostolle 326 vertailupyyntöä ja 8 475 vastausta, 
mikä on enemmän kuin vuonna 2019 (306 pyyntöä ja 7 310 vastausta).
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Ei ole yllätys, että ECPRD-verkosto on saanut maaliskuusta 2020 alkaen useita covid-19-pandemiaan 
liittyviä pyyntöjä: lähes kolmannes kaikista pyynnöistä huhti- ja toukokuussa. Oli selvä tarve 
tiedonvaihdolle siitä, miten muut parlamentit reagoivat, ja ottaa oppia toisten kokemuksista. Koska 
pyynnöt ja vastaukset ovat lisääntyneet, ECPRD:n sihteeristö päätti huhtikuussa 2020 luoda ECPRD:n 
verkkosivustolle oman covid-19-sivun runsaan tietovirran järjestämiseksi.

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto myös tuki Euroopan parlamentin yksiköitä 
helpottamalla niiden pyyntöjä ja välittämällä ne ECPRD-verkostolle. Euroopan parlamentti toimitti 
ECPRD-verkostolle yhteensä 12 pyyntöä vuonna 2020. Tämä merkitsee hienoista laskua vuodesta 
2019, jolloin parlamentti toimitti 16 pyyntöä. Euroopan parlamentti antoi kuitenkin 81 vastausta 
muiden ECPRD-parlamenttien pyyntöihin, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuosina 2019 (29 
pyyntöä) ja 2018 (31 pyyntöä).

ii. Lopulliset yhteenvedot

Lopullisten yhteenvetojen laatimiseen kannustavia ratkaisuja on pohdittu jo pitkään, mutta ratkaisua 
ei ole löydetty. Elokuussa 2020 suurin osa ECPRD:n tehokkuutta koskevaan pyyntöön 4 475 annetuista 
yhteyshenkilöiden vastauksista vahvisti, että on sovittava menetelmistä ja yhteisistä suuntaviivoista 
lopullisten yhteenvetojen yhdenmukaistamiseksi ja niiden näkyvyyden lisäämiseksi.

Tältä osin lokakuussa 2020 Euroopan parlamentin tietotekniikkapalvelujen tuella käyttöönotetulla 
uudella ECPRD:n verkkosivustoversiolla pyrittiin muuttamaan yhteyshenkilöiden yleisnäkymää siten, 
että sivustolla pyydetään heitä toimittamaan lopulliset yhteenvedot ja että ECPRD:n verkkosivustolle 
ladatut yhteenvedot saisivat näkyvyyttä. Tämän pohdinnan jälkeen vuonna 2020 ECPRD:n lopullisten 
yhteenvetojen määrä kasvoi huomattavasti ja 28,8 prosenttia pyynnöistä johti vastausanalyysin 
julkaisemiseen (vuonna 2019 tämä luku oli 16 prosenttia ja vuonna 2018 se oli 11,3 prosenttia).

iii.  Sääntömääräiset kokoukset

Strasbourgissa oli määrä pitää maaliskuussa toimeenpanevan komitean kokous, mutta se peruttiin 
covid-19-pandemian puhkeamisen vuoksi. Toimeenpanevan komitean kokoukset järjestettiin 
etäyhteyden välityksellä 26. toukokuuta ja 1. heinäkuuta Strasbourgin parlamentaarisesta 
yleiskokouksesta (PACE) ja 25. syyskuuta Suomen eduskunnasta. Näiden kokousten päätavoitteena 
oli tulevan vuosikonferenssin valmistelu.

Toimeenpaneva komitea suhtautui myönteisesti ECPRD:n verkkosivuston erityisosioon, joka oli 
tarkoitettu parlamenttien kaikille covid-19-pandemiaa koskeville pyynnöille ja vastauksille. Se korosti, 
että näinä sulkutoimien aikana ECPRD:llä oli tärkeä rooli tiedonvaihdossa ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdossa ja että se oli osoittanut merkityksensä ja tehokkuutensa. Toimeenpaneva komitea käynnisti 
myös pohdinnan ECPRD:n työnkulun tehokkuudesta.

Covid-19-pandemian kehittymisen ja kussakin parlamentissa tehtyjen matkustus- ja kokousrajoituksiin 
liittyvän epävarmuuden vuoksi ECPRD-yhteyshenkilöiden vuotuinen konferenssi pidettiin lokakuussa 
2020 etäyhteyden välityksellä Skopjen (Pohjois-Makedonia) kautta. ECPRD-verkoston tehokkuuden 
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lisäämiseksi vuotuinen yhteyshenkilöiden konferenssi hyväksyi toimeenpanevan komitean laatimat 
päätelmät ECPRD:n tehokkuudesta ja katsoi, että lopullisten yhteenvetojen laatimista on suositeltava, 
kannustettava ja tuettava merkittävästi teknisillä välineillä. EU:n kansallisten parlamenttien verkostojen 
(IPEX, kansallisten parlamenttien edustajat Euroopan parlamentissa, COSAC) osalta ECPRD:n EU-
yhteyshenkilöitä kannustetaan tiedonvaihtoon kaikkien parlamenttien välisiin suhteisiin osallistuvien 
kollegojensa kanssa. Lisäksi ehdotettiin, että Euroopan parlamentti tarkastelisi mahdollisia yhteyksiä 
IPEXiin ja kansallisten parlamenttien edustajiin päällekkäisten tutkimusten välttämiseksi.

iv. Seminaarit

Vuonna 2020 covid-19-pandemian puhkeaminen vaikutti merkittävästi ECPRD:n seminaarien 
järjestämiseen. Sulkutoimien alussa päätettiin peruuttaa kaikki kokoukset tai lykätä niitä. Pandemian 
jatkuessa tarkasteltiin mahdollisuutta järjestää seminaareja etäyhteyden välityksellä toisella 
vuosipuoliskolla. Monia seminaareja lykättiin kuitenkin vuoteen 2021, sillä virtuaalikokousten fyysinen 
etäisyys ja lyhytkestoisuus haittasivat osallistujien välistä asianmukaista verkostoitumista.

Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta Euroopan parlamentin isännöimä vuotuinen seminaari 
ECPRD:n kohdekirjastojen, tutkimuspalvelujen ja arkistojen (LRA) puitteissa järjestettiin 12.–13. 
marraskuuta 2020 verkkotapahtumana. Etäseminaariin osallistui 50 osanottajaa 23:sta parlamentin 
kamarista ja kansainvälisestä järjestöstä ja se tarjosi foorumin parlamentaaristen tutkimuspalvelujen, 
kirjastojen ja dokumentointipalvelujen väliselle näkemystenvaihdolle siitä, miten koronaviruskriisi 
on vaikuttanut työskentelymenetelmiin, tuotteisiin, palveluihin ja resursseihin sekä minkälaisia 
muutoksia ja innovaatioita on kehitetty toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava Euroopan parlamentin varapuhemies Dita Charanzová, 
Euroopan parlamentin varapuhemies Rainer Wieland ja Euroopan parlamentin pääsihteeri Klaus Welle 
esittivät seminaarissa omat näkemyksensä siitä, miten Euroopan parlamentti on jatkanut työtään 
pandemian aikana. ECPRD:n sihteeristö osallistui tiiviissä yhteistyössä Itävallan parlamentin kanssa 
kahden muun verkkoseminaarin järjestämiseen Wienistä aiheesta ”parlamentaariset käytännöt ja 
menettelyt”: yksi järjestettiin 6. kesäkuuta aiheesta ”parlamentaarinen erioikeus ja yleinen tietosuoja-
asetus” ja toinen 12.13. marraskuuta aiheesta ”parlamentit, valtiosääntöoikeus ja valtiosäännön 
muutokset”.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• ECPRD:n verkkosivustoon tehtiin vuonna 2020 useita muutoksia. Tärkeimmät muutokset 
koskevat lopullisten yhteenvetojen näkyvyyden lisäämistä.

• Verkkoseminaarien osallistujamäärä kasvoi.
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6.3 Puheenjohtajavaltion parlamentin tukiohjelma

Euroopan parlamentti on jatkuvasti edistänyt tiivistä yhteistyötä hallintonsa ja kansallisten 
parlamenttien hallintojen välillä, erityisesti kunkin Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden 
parlamentaarisen ulottuvuuden valmisteluvaiheessa. Euroopan parlamentti tarjoaa jokaiselle tulevan 
puheenjohtajavaltion parlamentille mahdollisuuden osallistua Brysselissä järjestettävään henkilöstölle 
tarkoitettuun ohjelmaan valmistellakseen toimia puheenjohtajavaltion parlamentaarisen 
ulottuvuuden puitteissa. Euroopan parlamentti voi tarjota puheenjohtajavaltion parlamentille 
räätälöidyn tukiohjelman, joka perustuu erityisiin pyyntöihin, tarpeisiin ja painopistealoihin. Aloite 
tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ja luoda henkilökohtaisia yhteyksiä kaikkien asianomaisten 
kanssa ja mahdollistaa tehokkaan tietojen ja asiantuntemuksen vaihdon, millä helpotetaan 
entisestään työskentelyä ja varmistetaan johdonmukaisuus. Euroopan parlamentti voi osallistua 
ohjelman kustannuksiin jakamalla ne vastaavan kansallisen parlamentin kanssa.

Viime vuosina useat EU:n jäsenvaltiot ovat toimineet ensimmäistä kertaa Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajavaltioina. Näiden maiden parlamentit olivat erityisen kiinnostuneita Euroopan 
parlamentin puheenjohtajakauden tukiohjelmasta. Puheenjohtajavaltio Kroatia oli viimeinen 
valtio, joka johti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuutta ensimmäistä kertaa EU:hun liityttyään. 
Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto päätti kuitenkin laajentaa parlamentin 
puheenjohtajakauden tukiohjelman koskemaan kaikkia tulevia puheenjohtajavaltioita, koska se 
osoittautui hyödylliseksi välineeksi puheenjohtajakausien valmisteluvaiheessa ja koska parlamenttien 
välinen yhteistyö kehittyy jatkuvasti. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltiot ovat viime 
vuosina painottaneet erityisesti parlamentaarista ulottuvuutta ja panostaneet siihen enemmän 
kuin kymmenen vuotta sitten lisätäkseen puheenjohtajakaudellaan järjestettävien tapahtumien, 
kokousten ja aloitteiden määrää.

Tämän seurauksena tammikuussa 2020 Brysselissä järjestettiin yksi tutustumisvierailu, johon 
osallistui 20 Portugalin tasavallan kokouksen virkamiestä, jotka olisivat vastuussa Portugalin 
puheenjohtajakauden parlamentaarisen ulottuvuuden valmistelusta vuoden 2021 alkupuoliskolla. 
Tähän räätälöityyn ohjelmaan kuului yhteydenpito Euroopan parlamentin valiokuntien sihteeristöjen, 
protokollayksikköjen ja politiikkayksikköjen kanssa. Kokousten tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia ja 
parhaita käytäntöjä merkittävien parlamenttien välisten kokousten ja konferenssien, kuten talouden 
vakautta, yhteensovittamista, ohjausta ja hallintaa Euroopan unionissa koskevan parlamenttien välisen 
konferenssin, yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
koskevan parlamenttien välisen konferenssin ja Europolin yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän 
kokousten, järjestämisestä. Portugalin virkamiehillä oli tilaisuus luoda henkilökohtaisia suhteita 
Euroopan parlamentin keskustelukumppaneihin, mikä helpotti puheenjohtajavaltio Portugalin 
parlamentaarisen ulottuvuuden organisointia.

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto työskenteli parlamentin puheenjohtajakauden 
tukiohjelman mukauttamiseksi erityisolosuhteisiin, jotka rajoittivat matkoja ja henkilökohtaisia 
kokouksia, ja se oli valmis tarjoamaan ”virtuaalivierailuja” asianomaisille puheenjohtajavaltioille 
niin kauan kuin se oli tarpeen. Vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella oli valmisteltu Slovenian 
parlamentin puheenjohtajakauden ohjelman käynnistämistä vuoden 2021 alussa.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Puheenjohtajavaltio Kroatia oli viimeinen EU:n valtio, joka johti Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajuutta ensimmäistä kertaa EU:hun liityttyään. Parlamentin puheenjohtajakauden 
tukiohjelmaa laajennettiin koskemaan kaikkia tulevia puheenjohtajavaltiota.
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6.4 EU:n kansallisten parlamenttien edustajien verkosto Brysselissä

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto ottaa vastaan ja isännöi EU:n kansallisten 
parlamenttien tai kamarien nimittämiä hallinnollisia edustajia Euroopan parlamentissa. Euroopan 
parlamentti on tarjonnut vuodesta 1991 pyynnöstä edustajille maksutta toimiston ja muita välineitä 
Brysselin ja Strasbourgin toimitiloissa parlamenttien välisen yhteistyön edistämiseksi EU:ssa.

EU:n kansalliset parlamentit lähettivät kansallisia virkamiehiä Brysseliin edistämään suhteita 
EU:hun. Tällä hetkellä 56 henkilöstön työntekijää26 27 EU:n kansallisesta parlamentista työskentelee 
36 toimistossa Euroopan parlamentin tiloissa27. Nämä kansalliset virkamiehet, jotka vastaavat 
hallinnollisten tehtävien lisäksi vastavuoroisesta tiedonvaihdosta (Euroopan parlamentin ja EU:n 
kansallisten parlamenttien välisenä kaksisuuntaisena virtana), ovat EU:hun liittyvien asioiden kannalta 
keskeinen tekijä.

Edustajat työskentelevät samassa rakennuksessa suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan 
osaston kanssa. Se tuottaa paljon synergiaa ja helpottaa keskustelua. Vuonna 2020 osasto ja edustajat 
siirtyivät koronaviruspandemian vuoksi pääasiassa etätyöskentelyjärjestelmään, kuten suurin 
osa Euroopan parlamentin hallinnosta teki Euroopan parlamentin puhemiehen ja pääsihteerin 
ohjeiden mukaisesti. Moni edustaja palasi kotimaahansa ja työskenteli etäyhteyden välityksellä sieltä. 
Kansallisten parlamenttien edustajien oli noudatettava samoja toimistossa työskentelyä koskevia 
rajoituksia kuin Euroopan parlamentissa työskentelevän muun henkilöstön. Tietyt palvelut, kuten 
pääsy Euroopan parlamentin covid-19-testikeskukseen, laajennettiin näin ollen kattamaan myös 
heidät.

Koska kasvotusten pidettävät kokoukset eivät enää olleet mahdollisia, suhteista kansallisiin 
parlamentteihin vastaava osasto järjesti vuoden jälkipuoliskolla useita virtuaalisia työpajoja ja esityksiä 
edustajien kanssa erityisesti Euroopan parlamentin ulkosuhteiden alalla ulkoasioiden pääosaston 
kollegojen kanssa.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Pandemian aiheuttamat haasteet vaikuttivat voimakkaasti kansallisten parlamenttien 
edustajien työhön, ja monet heistä tekivät etätyötä omista maistaan. Euroopan parlamentin 
tiloissa työskennelleiden edustajien oli noudatettava samoja rajoituksia kuin parlamentin 
oman henkilöstön, mutta tästä syystä he pystyivät myös käyttämään tiettyjä palveluja, kuten 
covid-19-testikeskusta.

• Kasvotusten tapaaminen tai työpajat edustajien kanssa keskeytettiin. Suhteista kansallisiin 
parlamentteihin vastaava osasto järjesti useita virtuaalisia työpajoja ja esityksiä, erityisesti 
ulkosuhteita koskevissa asioissa ulkosuhteiden pääosaston kollegoiden kanssa.

26 Kansallisten parlamenttien edustajien luettelo on saatavissa osoitteessa https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/
networks/representatives-of-national-parliaments

27 Tilanne 15. tammikuuta 2020 alkaen, mukaan lukien COSACin sihteeristö ja IPEX-tiedottaja.

https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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6.5 Henkilöstöseminaarit

Vuodesta 2019 suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto on järjestänyt useita 
seminaareja EU:n kansallisten parlamenttien/kamarien henkilöstölle. Seminaarien tarkoituksena oli 
saattaa yhteen kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin henkilöstön jäseniä esittelemään 
asiaankuuluvia unioniin liittyviä aiheita ja keskustelemaan niistä, oppimaan toisiltaan ja vaihtamaan 
parhaita käytäntöjä. Tämä on linjassa kansallisia parlamentteja koskevien perussopimusten 
määräysten täytäntöönpanosta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman28 kanssa, 
jossa todetaan, että ”parempi vuorovaikutus ja tietojenvaihto Euroopan parlamentin jäsenten ja 
kansallisten parlamenttien jäsenten välillä ja myös kansallisten parlamenttien virkamiesten välillä 
voisi auttaa parantamaan kansallisella tasolla käytävän EU-keskustelun valvontaa ja siten edistää 
aidosti unionin parlamentaarista ja poliittista kulttuuria”.

Parlamenttien välisen poliittisen yhteistyön lisäksi toinen merkittävä asia viime vuosina on ollut 
henkilöstöseminaarien järjestäminen, jotta helpotettaisiin teknisten keskustelujen käymistä 
henkilöstön tasolla. Henkilöstöseminaarit ovat tärkeä foorumi, jolla parlamentin hallintoyksiköt 
voivat käydä yksityiskohtaisempia keskusteluja molempia osapuolia kiinnostavista aiheista. Ne ovat 
dynaaminen osa sekä Euroopan parlamentin että EU:n kansallisten parlamenttien työtä.

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto järjesti 16. ja 17. tammikuuta 2020 yhdessä 
sisäasioiden pääosaston talouden hallinnan tukiyksikön (EGOV) kanssa henkilöstöseminaarin ”The 
launch of the European Semester cycle 2020”, johon osallistui 44 henkilöstön jäsentä kansallisista 
parlamenteista/kamareista. Seminaarissa keskityttiin eurooppalaista ohjausjaksoa koskevien 
uusimpien tietojen jakamiseen, mukaan lukien uudet talouden painopisteet, ja yhteistyön 
lujittamiseen ja uuden eurooppalaisen ohjausjakson parempaan ymmärtämiseen tiedon jakamisen 
ja parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla.

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) ja suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan 
osaston yhteistyössä OECD:n ja Westminster Foundation for Democracy -elimen kanssa 23.–24. 
huhtikuuta suunnittelema henkilöstöseminaari globaalista keskustelusta lainsäätämismenettelyn 
jälkeisessä valvonnassa peruttiin pandemian vuoksi. Toivottiin, että se voitaisiin järjestää uudelleen 
vuonna 2021.

Ulkoasioiden pääosasto (DG EXPO) järjesti 22. syyskuuta virtuaalisen henkilöstöseminaarin, jonka 
tarkoituksena oli perustaa verkosto demokratian tukemisen ja valmiuksien kehittämisen alalla 
työskenteleville kollegoille. Seminaariin osallistui 46 osanottajaa kansallisten parlamenttien 26:sta 
kamarista. Sitä johti suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto.

Parlamentin ympäristöasioiden hallinnasta vastaavista hallinnollisista yksiköistä koostuva 
ympäristöasioiden tiedonvaihtoverkosto järjesti 27. marraskuuta 2020 virtuaalisen seminaarin. 
Euroopan parlamentin EMAS-yksikkö ja Itävallan parlamentin kanslia järjestivät seminaarin yhdessä.

Henkilöstöseminaari oli alun perin tarkoitus järjestää EU:n kansallisten parlamenttien 
terveydenhuoltopalveluja varten, mutta tämä ei onnistunut vallitsevassa tilanteessa

28 Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. huhtikuuta 2018 perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta 
kansallisten parlamenttien osalta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018IP0186
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018IP0186
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Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020: 

• Pandemian aiheuttamista vaikeuksista huolimatta lukuisia henkilöstöseminaareja järjestettiin 
pääosin virtuaalimuodossa.

• Henkilöstöseminaareja koskeva opas viimeisteltiin tulevaisuudessa pidettävien 
henkilöstöseminaarien järjestämisen helpottamiseks.
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7. VÄLINEET JA TUKITOIMET

7.1 Etäkokousten ja videoneuvottelujen järjestäminen

Euroopan parlamentti käytti jo ennen covid-19-pandemiaa videoneuvottelua keinona helpottaa 
parlamenttien välistä yhteistyötä. Euroopan parlamentilla on jo pitkään ollut käytössään teknisiä 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat erittäin hyvän kuvan- ja äänenlaadun videoneuvotteluissa sekä 
tulkkauksen useille kielille. Videoneuvottelumahdollisuuden käyttö oli kuitenkin vähäistä. Terveyskriisin 
aikana työskentely- ja yhteistyötapoja oli mukautettava, mikä johti merkittävään digitaaliseen ja 
tekniseen harppaukseen etäkokousten järjestämisessä, kuten tämän raportin eri osissa kerrotaan29.

Koska Euroopan parlamentti koostuu jäsenistä, jotka tulevat 27 eri maasta, se on pitkään ollut 
tietoinen videoneuvottelujen hyödyistä: se mahdollistaa säännöllisemmän yhteydenpidon 
parlamentin jäsenten välillä ja vähentää samalla matkustusaikoja, matkakuluja ja hiilijalanjälkeä. 
Videoneuvottelu on kaiken kaikkiaan kustannustehokas ja ympäristöystävällinen tapa järjestää 
kokouksia, joten sen tukemiseen oli osoitettu riittävästi resursseja. Parlamenttien välisen yhteistyön 
osalta Suomen puheenjohtajakaudella parlamenttien välistä yhteistyötä EU:ssa koskevien 
suuntaviivojen päivittämistä varten perustettu työryhmä totesi, että nykyaikaisten viestintävälineiden 
tehokkaampi käyttö voisi helpottaa parlamenttien välistä yhteistyötä lisää sekä kahdenvälisessä että 
monenvälisessä yhteydessä. Kuitenkin vuonna 2019 parlamenttien välisen yhteistyön yhteydessä 
järjestettiin vain kolme videoneuvottelua. Vaikuttaa siltä, että joissakin kansallisissa parlamenteissa 
tämä johtui myös erilaisista esteistä ja teknisistä rajoitteista sekä asianmukaisten tai yhteensopivien 
laitteiden puuttumisesta.

Covid-pandemian puhkeaminen sekä sen mukanaan tuomat matkustus- ja liikkumisrajoitukset 
pakottivat kaikki parlamentit toteuttamaan erityistoimia keskeisten toimintojensa ylläpitämiseksi 
vuonna 2020. Useille parlamenteille tämä tarkoitti teknisten ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamista 
etäkokousten tukemiseksi. Parlamentaarinen ja parlamenttien välinen yhteistyö sai takaiskun 
pandemian alussa mutta mukautui pian uuteen todellisuuteen. Tiedonvaihtoa ja keskusteluja sekä 
parlamentaarisia kokouksia alettiin järjestää etäyhteyden välityksellä.

Euroopan parlamentin ensimmäinen varapuhemies Roberta Metsola ja Euroopan parlamentin varapuhemies Dita 
Charanzová puhumassa etäyhteyden välityksellä Berliinissä järjestetyssä COSACin virtuaalisessa konferenssissa   
© puheenjohtajavaltio Saksa

29 Ks. esimerkiksi luku I aiheesta ”Covid-19-pandemian vaikutus parlamenttien väliseen yhteistyöhön”.
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Euroopan parlamentti käytti alustaa, joka mahdollisti valiokuntakokouksille ja parlamenttien välisille 
konferensseille monikieliset kokoukset täysimääräisillä tulkkausjärjestelyillä. Se järjesti lukuisia 
parlamenttien välisiä kokouksia valiokuntatasolla etäyhteyden välityksellä vuonna 2020, nimittäin 
Eurojustia koskevan yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä, muuttoliikettä käsittelevä korkean tason 
konferenssi ja neljä parlamenttien välistä valiokuntakokousta mukaan lukien Eurojustin arviointia 
koskeva kokous.

Etäkokoukset ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi formaateiksi myös epävirallisille 
tiedotustilaisuuksille, satunnaisille kokouksille ja aihekohtaisille keskusteluille korkean tason puhujien 
kanssa.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• Videoneuvotteluina järjestettyjä etäkokouksia oli vuonna 2019 edelleen hyvin vähän, mutta 
ne muuttuivat tavanomaisiksi viestintäkanaviksi vuonna 2020. Ne vaihtelivat epävirallisista 
kahdenvälisistä videokokouksista kompleksisiin korkean tason konferensseihin, joissa oli 
lukuisia osallistujia.

• Etäkokouksiin osallistui suuri määrä parlamentin jäseniä ja Euroopan parlamentin jäseniä 
sekä korkean tason puhujia, jotka vaikuttivat olevan paremmin saatavilla etäkokouksiin kuin 
kasvotusten järjestettäviin kokouksiin.

• Euroopan parlamentti otti valtavan harppauksen teknisessä asiantuntemuksessa ja 
asianmukaisten resurssien hankkimisessa etäkokousten järjestämiseksi.
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7.2  CONNECT – Euroopan parlamentin tietokanta kansallisten 
parlamenttien asiakirjoista

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto tarjoaa Euroopan parlamentin jäsenille 
(erityisesti esittelijöille ja valmistelijoille), poliittisille elimille ja yksiköille kansallisten parlamenttien 
pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 mukaisesti toimittamia asiakirjoja koskevaa erityisasiantuntemusta koko 
lainsäädäntöprosessin ajan. Osasto hallinnoi tähän liittyen CONNECT-tietokantaa, joka sisältää kaikki 
kansallisten parlamenttien pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 mukaisesti toimittamat asiakirjat Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta alkaen. Ennakkovaroitusjärjestelmään liittyvät perustellut lausunnot 
ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

CONNECT-tietokantaan on voinut 
tutustua vuodesta 2017 alkaen osaston 
verkkosivustolla30. Kaikki CONNECT-
tietokannassa olevat tiedot, kuten 
perustellut lausunnot ja kansallisten 
parlamenttien toimittamat kannanotot, ovat suoraan saatavilla eCommittee-sovelluksessa, joka on 
sisäasioiden pääosaston ja ulkoasioiden pääosaston yhteinen työväline, sen menettelyn kohdalla, 
johon ne liittyvät. Tämä koskee sekä perusteltuja lausuntoja että kaikkia muita EU:n kansallisten 
parlamenttien toimittamia kannanottoja.

CONNECT-tietokannan avulla esittelijät ja valmistelijat, jäsenet, avustajat ja valiokuntien sihteeristöjen 
henkilöstö sekä ulkoiset sidosryhmät saavat ajan tasalla olevan ja kattavan katsauksen kaikista 
kansallisten parlamenttien toimittamista asiakirjoista milloin hyvänsä tietyn lainsäädäntömenettelyn 
aikana. Vuonna 2020 vastaanotettiin yhteensä 232 asiakirjaa: 115 (49,5 prosenttia) toimitettiin 
pöytäkirjan N:o 2 mukaisen toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevien tarkistusten yhteydessä 
ja 117 (50,5 prosenttia) oli epävirallisen poliittisen vuoropuhelun kehyksessä toimitettuja kannanottoja.

CONNECT-tietokannassa oli vuoden 2020 loppuun mennessä lähes 6 000 asiakirjaa (perusteltuja 
lausuntoja ja kannanottoja) EU:n kansallisilta parlamenteilta. Noin 60 prosenttia toimitettiin 
pöytäkirjan N:o 2 mukaisen toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevien tarkistusten yhteydessä 
ja 40 prosenttia oli epävirallisen poliittisen vuoropuhelun kehyksessä.

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2020:

• CONNECT-tietokantaan tehtiin joitakin päivityksiä, jotka johtivat tietokannan uudempaan 
versioon.

30   https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome

CONNECT

https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome
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7.3 Toisiaan vastaavien valiokuntien hakemisto (CorCom)

Toisiaan vastaavien valiokuntien hakemisto (CorCom) on tietolähde, joka koskee Euroopan 
parlamentin valiokuntia vastaavia kansallisten parlamenttien valiokuntia. Siinä annetaan myös 
tietoa EU:n kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin valiokuntien eri sihteeristöistä. 
EU:n kansallisten parlamenttien Brysselissä toimivat pysyvät edustajat toimittavat kansallisten 
parlamenttien hakemistoon sisältyvät tiedot.

EU:n kansallisten parlamenttien ja 
Euroopan parlamentin välisten suhteiden 
kehittämisestä toukokuussa 2009 annetun 
päätöslauselman31 (esittelijä Elmar Brok) 
jälkeen Euroopan parlamentin työjärjestystä 
on tarkistettu vastaavasti ja siinä todetaan nyt, että ”[v]aliokunta voi suoraan käydä valiokuntatason 
vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa talousarvioon tätä tarkoitusta varten varattujen 
määrärahojen rajoissa. Tähän voi sisältyä asianmukaisia lainsäädäntöehdotusta edeltäviä ja sen 
jälkeisiä yhteistyötapoja.” (työjärjestyksen 150 artiklan 3 kohta).

CorCom-sovellusta parannetaan jatkuvasti, jotta se täyttäisi käyttäjiensä muuttuvat tarpeet. Siitä on 
tullut verkkopohjainen sovellus32, joka on paljon käyttäjäystävällisempi ja jossa on runsaasti uusia 
ominaisuuksia. Sivulla on keskimäärin 392 näyttökertaa kuukaudessa. Tietokantaa on myös alettu 
päivittää Euroopan parlamenttiin perustettujen uusien parlamentaaristen valiokuntien vuoksi 
vuonna 2020.

31 Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
välisten suhteiden kehityksestä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan.

32  CorCom on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. Se on saatavilla Euroopan parlamentin intranetissä.

CORCOM

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0388&language=FI&ring=A6-2009-0133
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0388&language=FI&ring=A6-2009-0133
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7.4 Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston julkaisut

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto laatii useita julkaisuja.

Viikko-ohjelmassa annetaan tietoa toimista, joihin kansalliset parlamentit osallistuvat lisätäkseen 
monien parlamenttien välisten toimenpiteiden avoimuutta ja näkyvyyttä.

Kuukausittain julkaistavassa tilannekatsauksessa julkaistaan pöytäkirjan N:o 2 nojalla toimitetut 
kansallisten parlamenttien perustellut lausunnot ja kannanotot.

”Spotlight on Parliaments in Europe” -julkaisussa esitetään yhteenveto tiedoista, joista on keskusteltu 
aihekohtaisesti ECPRD-verkostoon kuuluvien parlamenttien välillä.

Vuonna 2020 osasto valmisteli julkaisuja seuraavista aiheista:

• kadonneet pakolais- ja maahanmuuttajalapset Euroopassa;
• parlamentaarisen toiminnan mukauttaminen covid-19-pandemiaan liittyvien tietojen 

perusteella; etäkokousten ja -äänestysten tarjoamat mahdollisuudet; turvatoimenpiteet 
ja hygieniatoimenpiteet parlamenteissa; poikkeuslait ja oikeudelliset toimenpiteet; 
mielenosoitusoikeuden rajoitukset; toimenpiteiden tila parlamenteissa ja;

• Eurooppa-neuvostoon kohdistuva parlamentaarinen valvonta.

Viikko-ohjelma lähetetään perjantaisin sähköpostitse kaikille Euroopan parlamentin jäsenille ja sen 
yksiköille. Vuonna 2020 lähetettiin 34 viikko-ohjelmaa. Julkaisussa on parlamenttien väliset tapahtumat 
seuraavien kahden viikon ajalta, kuten parlamenttien väliset konferenssit ja parlamenttien väliset 
valiokuntakokoukset ja kahdenväliset vierailut. Annettuihin tietoihin sisältyvät päivämäärä, paikka 
sekä osallistuvat parlamentin jäsenet ja yksiköt.

Osasto laatii lisäksi kuukausittain julkaistavan tilannekatsauksen kansallisten parlamenttien 
toimittamista perustelluista lausunnoista ja kannanotoista (ks. luku 5.1.3).33

Kaikki julkaisut34 ovat saatavilla osaston verkkosivustolla, jossa on tietoa osaston35 tulevasta toiminnasta 
ja julkaisuista.

Osasto aloitti vuonna 2020 julkaisujensa ja viestintävälineidensä uuden visuaalisen ilmeen 
käyttöönoton.

33  https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/state-of-play-note
34  https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications
35  https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/state-of-play-note
https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications
https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/news
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8. SUHTEISTA KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN 
VASTAAVA OSASTO

Vuosi 2020 oli erittäin haastava ja lähes kaikkien oli sopeuduttava työympäristössään uusiin 
realiteetteihin. Näin oli tietenkin myös suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston 
tapauksessa. Osasto mukautti työnsä nopeasti poikkeusoloihin tukeakseen asianmukaisesti Euroopan 
parlamentin jäseniä ja sen lukuisia kumppaneita. Se mukautui tarvittaessa institutionaalisen yhteistyön 
ja lainsäädännöllisen vuoropuhelun kehittämiseksi edelleen EU:n kansallisten parlamenttien kanssa 
ja tarjotakseen apua lukuisille parlamenttien välisille tapahtumille.

Osasto tukee parlamenttien välistä toimintaa, edistää parlamenttien välistä yhteistyötä koskevien 
perussopimuksen määräysten täytäntöönpanoa ja toimii tietokeskuksena, joka antaa EU:n kansallisia 
parlamentteja koskevaa tietoa. Se edustaa Euroopan parlamenttia parlamenttien välisen yhteistyön 
hallinnollisissa verkostoissa. Se hoitaa suhteita EU:n kansallisia parlamentteja Brysselissä edustaviin 
virkamiehiin ja pitää tiiviisti yhteyttä parlamenttien hallintoihin.

Osasto on kiitollinen jatkuvasta tuesta, jota se saa pääsihteeriltä ja apulaispääsihteeriltä sekä kaikilta 
niiden Euroopan parlamentin pääosastojen yksiköiltä, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Erityisesti 
tietotekniikka- ja konferenssipalveluilla oli kysyntää, ja niistä oli paljon apua ja niistä oli paljon apua 
osaston toiminnalle tänä vuonna.

Johtaja: Katrin Ruhrmann

Osastoon kuuluu kaksi yksikköä:

• Parlamenttien välisen yhteistyön yksikkö

Parlamenttien välisen yhteistyön yksikön vastuualoihin kuuluu monentasoinen säännelty yhteistyö 
eli EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssi, EU:n kansallisten parlamenttien pääsihteerien 
väliset kokoukset ja COSAC. Yksikkö vastaa myös vakiintuneista verkostoista, erityisesti IPEXistä 
ja ECPRD:stä, samoin kuin ulkoasioiden pääosaston (EXPO) kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä 
Euroopan parlamentin puheenjohtajakauden tukiohjelmasta ja valmiuksia kehittävien vierailujen 
koordinoinnista.

Yksikönpäällikkö: Pekka Nurminen

• Lainsäädännöllisen vuoropuhelun yksikkö

Lainsäädännöllisen vuoropuhelun yksikkö vastaa pääasiassa kansallisten parlamenttien kanssa 
käytävästä poliittisesta ja lainsäädännöllisestä vuoropuhelusta. Yksikössä suunnitellaan, koordinoidaan 
ja järjestetään parlamenttien välisiä kokouksia valiokuntatasolla, mukaan lukien parlamenttien 
väliset valiokuntakokoukset, EU:n parlamentaarinen viikko ja Europolin yhteisparlamentaarinen 
valvontaryhmä. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevan 
tarkastuksen seuranta ja esittelijöiden ja valmistelijoiden sekä valiokuntien kanssa toteutettavat 
jatkotoimet jotka koskevat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
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N:o 2 täytäntöönpanoa. Lisäksi yksikössä järjestetään aihekohtaisia seminaareja, joihin osallistuvat 
Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien hallinnot, ja CONNECT- ja CorCom-tietokannat 
kuuluvat sen vastuualoihin.

Yksikönpäällikkö: Jesús Gómez

Tämä vuosikertomus ja muut tiedot, jotka koskevat Euroopan parlamentin suhteita EU:n kansallisiin 
parlamentteihin, ovat saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla osoitteessa.

https://europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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LIITE

LIITE I – COSAC – kokoukset: aiheet ja pääpuhujat vuonna 2020

COSAC-tapahtuma Paikka, 
päivämäärä Aiheet Euroopan parlamentin pääpuhujat/

panelistit

Puheenjohtajien 
kokous

Zagreb, 19.–20. 
tammikuuta 2020

I Kroatian Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajakauden painopisteet

II Euroopan unioni, kansalliset parlamentit ja COSAC 
uudella institutionaalisella toimikaudella

Euroopan parlamentin ensimmäinen 
varapuhemies  
Mairead McGuinness

COSACin 
puheenjohtajakolmikko

Videoneuvottelu, 
20. toukokuuta 
2020

COSACin puheenjohtajien 16. kesäkuuta 2020 pidettävän 
ylimääräisen kokouksen valmistelu

COSACin 
puheenjohtajien 
ylimääräinen kokous

(korvaa COSACin 
peruutetun 63. 
täysistunnon) 

Videoneuvottelu, 
16. kesäkuuta 
2020

I EU:n yhteiset toimet koronaviruspandemian torjumiseksi 
ja niiden vaikutukset vuosien 2021–2027 monivuotiseen 
rahoituskehykseen

II Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Euroopan parlamentin jäsen ja 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteisesittelijä  
Jan Olbrycht

Euroopan parlamentin ensimmäinen 
varapuhemies  
Mairead McGuinness

Epävirallinen 
keskustelu EU:n 
pääneuvottelijan 
Michel BARNIER’n 
kanssa 

Videoneuvottelu, 
26. kesäkuuta 
2020

EU:n ja Ison-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimusta 
koskevien neuvottelujen tilanne

COSACin 
puheenjohtajakolmikko

Videoneuvottelu, 
13. heinäkuuta 
2020

COSACin puheenjohtajien 14. syyskuuta 2020 pidettävän 
ylimääräisen kokouksen valmistelu

Puheenjohtajien 
kokous

Videoneuvottelu, 
14. syyskuuta 2020

I Saksan liittohallituksen raportti puheenjohtajavaltio

Saksan painopisteistä 

II Covid-19-pandemian seurausten käsittely

ja saadut kokemukset
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Epävirallinen 
keskustelu EU:n 
pääneuvottelijan 
Michel BARNIER’n 
kanssa

Videoneuvottelu, 
17. syyskuuta 
2020

EU:n ja Ison-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimusta 
koskevien neuvottelujen tilanne

Epävirallinen 
keskustelu komission 
varapuheenjohtajan 

Věra JOUROVÁn ja 
komission jäsenen 

Didier REYNDERSin 
kanssa

Videoneuvottelu, 
29. lokakuuta 
2020

Komission ensimmäinen vuotuinen oikeusvaltiokertomus

Epävirallinen 
keskustelu 
komission johtavan 
varapuheenjohtajan 
Margrethe VESTAGERin 
kanssa 

Videoneuvottelu, 
23. marraskuuta 
2020

Kilpailupolitiikan, teollisuusstrategian ja digitaalisen 
siirtymän tarkastelu

COSACin 
puheenjohtajakolmikko

Videoneuvottelu, 
27. marraskuuta 
2020

COSACin 30. marraskuuta – 1. joulukuuta 2020 pidetyn 
virtuaalikokouksen valmistelu

COSACin 
virtuaalikokous

(korvaa COSACin 64. 
täysistunnon) 

Videoneuvottelu 
30. marraskuuta 
– 1. joulukuuta 
2020

I Uusi alku transatlanttisille suhteille?

II Covid-19-kriisistä saadut kokemukset – yhteistyö

EU:ssa pandemioiden tapauksessa ja terveydenhuollossa

III Saksan puheenjohtajakauden tarkastelu

IV Euroopan unionin tulevaisuus

V EU:n rooli maailmassa – vastuullinen kumppanuus

Afrikan kanssa

Lisätietoja puheenjohtajavaltioiden julkaisemista COSACin kokousten esityslistoista on saatavilla IPEXin verkkosivustolla osoitteessa www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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LIITE II – Euroopan parlamentin Brysselissä vuonna 2020 järjestämät parlamenttien väliset valiokuntakokoukset ja 
parlamenttien väliset konferenssit

Osallistujien lukumäärä:

Päivämäärä

Euroopan 
parlamen-
tin valio-

kunta

Tapahtuma Kansalliset parlamentit Euroopan parlamentti

Kokoustyyppi Kokouksen otsikko Jäsenet Parlamentit Kamarit Jäsenet

18-19 
helmikuuta  
2020

ECON

EMPL

BUDG

EU:n 
parlamentaarinen 
viikko:

• Eurooppalaista 
ohjausjaksoa 
koskeva konferenssi

Parlamenttien 
välinen konferenssi 
talouden vakaudesta, 
yhteensovittamisesta, 
ohjauksesta ja hallinnasta 
Euroopan unionissa

111 28 34

1. päivän täysistunto: 17
2. päivän täysistunto: 12

Parlamenttien välinen 
valiokuntakokous ECON: 12

Parlamenttien välinen 
valiokuntakokous BUDG: 7

Parlamenttien välinen 
valiokuntakokous EMPL: 30

28-29 syyskuuta  
2020 LIBE

Europolin 
yhteisparlamentaarinen 
valvontaryhmä

Europolin 
yhteisparlamentaarisen 
valvontaryhmän 7. kokous

72 25 36
Fyysisesti läsnä: 6

Osallistui etäyhteyden 
välityksellä: 9

27 lokakuuta 
2020 JURI

Parlamenttien 
välinen 
valiokuntakokous

Parempi lainsäädäntö 
digitaalisesta näkökulmasta 38 26 27

Fyysisesti läsnä: 3

Osallistui etäyhteyden 
välityksellä: 4

10 marraskuuta 
2020 LIBE

Parlamenttien 
välinen 
valiokuntakokous

Komission ensimmäinen 
oikeusvaltiota koskeva 
vuosikertomus ja kansallisten 
parlamenttien rooli 

51 23 31
Fyysisesti läsnä: 2

Osallistui etäyhteyden 
välityksellä: 18

19 marraskuuta 
2020

LIBE

DEVE

Parlamenttien 
välinen korkean 
tason konferenssi

Muuttoliike- ja turvapaikka-
asiat Euroopassa 71 24 32

Fyysisesti läsnä: 4

Osallistui etäyhteyden 
välityksellä: 40 

1er joulukuuta  
2020 LIBE 

Parlamenttien 
välinen 
valiokuntakokous

Eurojustin toiminnan 
arviointi 46 26 32

Fyysisesti läsnä: 3

Osallistui etäyhteyden 
välityksellä: 20

2 joulukuuta 
2020 AFET

Parlamenttien 
välinen 
valiokuntakokous

Länsi-Balkan: 25 vuotta 
Daytonin sopimuksista
Yhtenäinen toiminta 
demokraattisen muutoksen 
tukemiseksi Valko-Venäjällä

56 26 32
Fyysisesti läsnä: 4

Osallistui etäyhteyden 
välityksellä: 45

Osallistujien 
kokonaismäärä 445 236
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LIITE III – EU:n kansallisten parlamenttien vierailut Euroopan parlamenttiin vuonna 2020 (mukaan lukien osaston 
järjestämät videoneuvottelut)

Päivämäärä(t) Maa ja kamari Vierailija Vierailijan tapaamat henkilöt 
Euroopan parlamentissa 

Vierailun 
tyyppi

Osallistuneiden 
parlamentin 

jäsenten 
lukumäärä

Osallistuneiden 
henkilöstön 

jäsenten 
lukumäärä

8.–9.1.2020 YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA – 
alahuone

Henkilöstö EP:n jäsen Nethsingha, EP:n 
henkilöstö Henkilöstö 0 13

20.1.2020 ALANKOMAAT – 
edustajainhuone

Työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden pysyvä 
valiokunta

Euroopan parlamentin jäsenet 
Jongerius, Lenaers ja Van 
Sparrentak

Parlamentin 
jäsenet 5 6

21.1.2020 RANSKA – 
kansalliskokous

Parlamentin jäsen Crouzet EP:n jäsen Decerle Parlamentin 
jäsenet 1 2

22.–23.1.2020 YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA – 
alahuone

Henkilöstö Euroopan parlamentin 
henkilöstö Henkilöstö 0 13

22.1.2020 RANSKA – 
kansalliskokous

Parlamentin jäsenet 
Gouttefarde ja de Ganay 

JURI-valiokunnan 
puheenjohtaja ja EP:n jäsen 
Nethsingha 

Parlamentin 
jäsenet 2

23.1.2020 RANSKA – 
kansalliskokous

Parlamentin jäsenet Bono-
Vandorme ja Deprez-
Audebert 

EP:n jäsenet Verheyen ja Zver Parlamentin 
jäsenet 2

28.1.2020 RANSKA – 
kansalliskokous

Parlamentin jäsenet Janvier 
ja Pueyo 

SEDE-alivaliokunnan 
puheenjohtaja ja EP:n jäsen 
Loiseau

Parlamentin 
jäsenet 2 1

28.–29.1.2020 YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA – 
alahuone

Henkilöstö SEDE-alivaliokunnan 
puheenjohtaja Loiseau, EP:n 
jäsen Hannan ja EP:n jäsen in ’t 
Veld 

Henkilöstö 0 10

29.1.2020 RANSKA – 
kansalliskokous

Parlamentin jäsenet 
Vichnievsky ja Gosselin 

EP:n jäsen Didier Parlamentin 
jäsenet 2 1

4.2.2020 SAKSA – liittopäivät EU-asioiden valiokunta Varapuhemies ja EP:n jäsen 
Wieland ja EP:n jäsenet Simon, 
Bischoff, Freund, Beer, Scholz ja 
Beck

Parlamentin 
jäsenet 29 9
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5.–6.2.2020 NORJA – suurkäräjät Parlamentin jäsenten 
vierailu

EP:n jäsenet Auken, Federley, 
Schaldemose, Kohut ja 
Danielsson

Parlamentin 
jäsenet 12 3

6.2.2020 SUOMI – eduskunta Ulkoasiainvaliokunta EP:n AFET-valiokunnan jäsenet Parlamentin 
jäsenet 8 1

11.–13.2.2020 SUOMI – eduskunta Parlamentin jäsen Kärnä EP:n jäsenet Kumpula-Natri ja 
Pekkarinen

Parlamentin 
jäsen 1 1

17.2.2020 ALANKOMAAT – 
edustajainhuone

Pysyvä oikeus- ja 
turvallisuusvaliokunta

EP:n jäsenet Azmani, in 't Veld, 
Lenaers ja Sippel

Parlamentin 
jäsenet 4 4

17.2.2020 ROMANIA – 
edustajainhuone

Puhemies Puhemies Sassoli Puhemies 1 4

20.2.2020 RANSKA – 
kansalliskokous

Parlamentin jäsen Degois ENVI-valiokunnan 
puheenjohtaja ja EP:n jäsen 
Canfin

Parlamentin 
jäsenet 1 2

2.–3.3.2020 SUOMI – eduskunta Parlamentin jäsenten 
tiedonhankintamatka

EP:n jäsenet Katainen, 
Heinäluoma, Hakkarainen, 
Torvalds ja Hautala sekä EP:n 
henkilöstöä

Parlamentin 
jäsenet 10 7

20.11.2020 KREIKKA – 
parlamentti

Kansallisen puolustus- ja 
ulkoasianvaliokunnan 
puheenjohtaja 
(videoneuvottelu)

SEDE-alivaliokunnan 
puheenjohtaja ja EP:n jäsen 
Loiseau

Parlamentin 
jäsen 1

1.12.2020 KREIKKA – 
parlamentti

Kansallisen puolustuksen ja 
ulkoasioiden valiokunnan 
puheenjohtaja 
(videoneuvottelu)

AFET-valiokunnan 
puheenjohtaja ja EP:n jäsen 
McAllister

Parlamentin 
jäsen 1

15.12.2020 PORTUGALI – 
tasavallan kokous

EU-asioiden valiokunnan 
puheenjohtaja 
(videoneuvottelu)

Euroopan parlamentin 
varapuhemies ja jäsen Metsola

Parlamentin 
jäsen 1

16.12.2020 Liettua – seimas Ulkoasiainvaliokunnan 
puheenjohtaja 
(videoneuvottelu)

AFET-valiokunnan 
puheenjohtaja ja EP:n jäsen 
McAllister

Parlamentin 
jäsenet 1

23.12.2020 PUOLA – senaatti EU-asioiden valiokunnan 
puheenjohtaja 
(videoneuvottelu)

Euroopan parlamentin 
varapuhemies ja jäsen Metsola

Parlamentin 
jäsen 1
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LIITE IV – Ennakkovaroitusjärjestelmän tiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta, joka on vastuussa toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen liittyvistä 

kysymyksistä Euroopan parlamentissa, on laatinut seuraavat määritelmät kansallisten parlamenttien toimittamia 

asiakirjoja varten:

- ”Perustellut lausunnot” ovat asiakirjoja, joissa todetaan, että lainsäädäntöesitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja jotka on toimitettu Euroopan parlamentille perussopimusten 
pöytäkirjan N:o 2 olevassa 6 artiklassa määritellyn kahdeksan viikon määräajan kuluessa.

- ”Kannanotot” ovat muita asiakirjoja, jotka eivät täytä edellä mainittuja perustellun lausunnon 
kriteerejä.

Kansallisten parlamenttien toimittamat asiakirjat vuonna 2020

Perustellut 
lausunnot Kannanotot

Jäsenvaltio Parlamentti/kamari 2020 2020

Itävalta Nationalrat (kansallisneuvosto) 0 0
Itävalta Bundesrat (liittoneuvosto) 1 1

Belgia Chambre des Représentants 
(edustajainhuone) 0 0

Belgia Sénat (senaatti) 0 0

Bulgaria Narodno Sabranie 
(kansalliskokous) 0 0

Kroatia Hrvatski Sabor (parlamentti) 0 0

Kypros Vouli ton Antiprosópon 
(edustajainhuone) 0 0

Tšekki Poslanecká sněmovna 
(edustajainhuone) 1 3

Tšekki Senát (senaatti) 0 7
Tanska Folketinget (kansankäräjät) 1 0
Viro Riigikogu (parlamentti) 0 0
Suomi Eduskunta 0 0

Ranska Assemblée Nationale 
(kansalliskokous) 0 8

Ranska Sénat (senaatti) 1 1
Saksa Bundestag (liittopäivät) 0 0
Saksa Bundesrat (liittoneuvosto) 0 5
Kreikka Voulí ton Ellínon (parlamentti) 0 4
Unkari Országgyűlés (parlamentti) 5 0

Irlanti Houses of Oireachtas 
(parlamentti) 0 0

Italia Camera dei deputati 
(edustajainhuone) 0 8

Italia Senato (senaatti) 0 5
Liettua Seimas (parlamentti) 0 0

Luxemburg Chambre des Députés 
(edustajainhuone) 0 0
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Latvia Saeima (parlamentti) 0 0

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 
(parlamentti) 1 0

Alankomaat Tweede Kamer (edustajainhuone, 
alahuone) 0 0

Alankomaat Eerste Kamer (ylähuone) 1 1
Puola Sejm (alahuone) 0 0
Puola Senat (senaatti) 0 1

Portugali Assembleia da República 
(tasavallan kokous) 0 26

Romania Camera Deputaților 
(edustajainhuone) 0 0

Romania Senat (senaatti) 0 8

Espanja Congreso/Senado (alahuone/
ylähuone) 0 32

Ruotsi Riksdagen (valtiopäivät) 2 0

Slovenia Državni Zbor (alahuone, 
kansalliskokous) 0 0

Slovenia Državni Svet (ylähuone, 
kansallisneuvosto) 0 0

Slovakia Národná rada (kansallinen 
neuvosto) 0 1

Yhdistynyt 
kuningaskunta House of Commons (alahuone) 0 0

Yhdistynyt 
kuningaskunta House of Lords (ylähuone) 0 0

YHTEENSÄ 13 111
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LIITE V –  Pöytäkirjan N:o 1 mukaiset kannanotot – epävirallinen 
poliittinen vuoropuhelu

Tässä taulukossa luetellaan EU:n kansallisten parlamenttien asiakirjat, jotka toimitettiin vastineena 
EU:n yksinomaisen toimivallan soveltamisalaan kuuluviin säädösehdotuksiin samoin kuin vastineena 
moniin erityyppisiin muihin kuin lainsäädäntöasiakirjoihin, kuten vihreät/valkoiset kirjat tai Euroopan 
komission tiedonannot, jotka kuuluvat perussopimuksen pöytäkirjan N:o 1 soveltamisalaan.

Kansallisten parlamenttien toimittamat kannanotot vuonna 2020

Jäsenvaltio Parlamentti/kamari Kannanotot

Tšekki CZ Senát 26

Romania RO Senat 24

Romania RO Camera Deputaților 23

Tšekki CZ Poslanecká sněmovna 19

Ranska FR Sénat 17

Saksa DE Bundesrat 17

Italia IT Camera dei Deputati 15

Portugali PT Assembleia da República 12

Alankomaat NL Eerste Kamer 7

Ranska FR Assemblée Nationale 5

Saksa DE Bundestag 3

Liettua LT Seimas 3

Itävalta AT Nationalrat 2

Belgia BE Sénat/Senaat 2

Puola PL Sejm 2

Kroatia HR Hrvatski Sabor 1

Tanska DK Folketing 1

YHTEENSÄ 179
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LIITE VI – Euroopan parlamenttien tutkimus- ja  
dokumentaatiokeskus (ECPRD) 

A. Kysymykset, joista Euroopan parlamentin poliittiset elimet ja hallinnolliset yksiköt esittivät 
ECPRD-verkostolle vertailupyyntöjä vuonna 2020:

• Dublin III -asetuksen täytäntöönpano
• Jäsenvaltioiden suunnittelemat valtiosääntöjensä asettamat vaatimukset Euroopan 

parlamentin vaaleja koskevan säädöksen muutosten hyväksymiseksi (SEUT-sopimuksen 224 
artikla)

• Jäsenvaltioiden parlamenttien osallistuminen valmiuksien kehittämistoimiin Länsi-Balkanin 
maissa, Moldovassa, Georgiassa, Ukrainassa ja Tunisiassa

• Jäsenten matkakulut – Espanjan parlamentin henkilökohtainen taksikortti
• Hallinnollinen tuki budjettiasioista vastaaville valiokunnille
• Sateenkaariperheiden vapaan liikkuvuuden esteet
• ECPRD-verkoston tehokkuutta koskeva kysely
• Mahdollisuus esittää vetoomuksia tai pyyntöjä parlamentille viittomakielellä
• Vammaispolitiikat kansallisissa parlamenteissa
• Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
• Mindfulness-aloitteet kansallisissa parlamenteissa
• Kansallisten parlamenttien vierailijaryhmiä koskeva varainhoito

B. Euroopan parlamentti vastasi seuraavia aiheita koskeviin muiden ECPRD-verkostoon 
kuuluvien parlamenttien pyyntöihin:

• Sähköinen äänestäminen käytännössä
• Poliittisten/julkisten tehtävien haltijat: osallistuminen salaisiin organisaatioihin
• Seksuaalivähemmistöjen oikeudet isyyslomaan 
• Täysistuntojen puheaikojen jakaminen
• Tapahtumanhallintajärjestelmä
• YouTuben käyttö parlamentissa
• Parlamentin jäsenten eroaminen
• Parlamenttien taloudellinen riippumattomuus
• Finanssipoliittisten sääntöjen noudattaminen
• Valat ja seremoniat
• Parlamentin tiloissa käyttöönotetut turvatoimenpiteet covid-19-pandemian mahdollisen 

leviämisen estämiseksi 
• Välihuomautukset istuntoselosteissa
• Täysistuntojen ja parlamentaaristen valiokuntien istuntoselosteet
• Julkisesti saatavilla olevien tutkimusjulkaisujen editointiprosessi
• Etäkokoukset ja -äänestykset
• Puheesta tekstiksi -ratkaisujen käyttö
• Parlamentin tiloissa käyttöönotetut lisätoimenpiteet covid-19-pandemian mahdollisen 

leviämisen estämiseksi
• Parlamentin toiminnan mukauttaminen covid-19-pandemiaan
• Jäsenten osallistuminen parlamentissa – poissaoloa koskevat säännöt, tallenteet ja 

seuraamukset
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• Puhemiehen/puhujan puhuttelu puheenvuorojen alussa parlamentissa
• Covid-19: tieto- ja viestintätekninen tuki parlamenteille
• Covid-19-pandemian puhkeamiseen liittyvät työjärjestyksen tarkistukset
• Covid-19 – parlamentaarista työskentelyä/henkilöstöä koskevat ennaltaehkäisevät säännöt 
• Tavaroita tulleille kuljettavien muuttoajoneuvojen desinfiointitoimenpiteet
• Parlamentaariset seurat, vaalikynnykset ja ennen vaaleja solmittavat vaaliliitot
• Terveysuhkaa Euroopassa koskevat oikeusjärjestelmät
• Tuki kulttuurille ja ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulujen rajoitukset 

koronaviruspandemian vuoksi
• Videokuvaus- ja lähetystoimintaa avustavat yksiköt
• Ensiapupalvelujen tarjoaminen parlamentille
• Parlamentin jäsenten ja parlamentaarisen henkilöstön testaaminen covid-19-taudin varalta
• Tulkkauksen järjestäminen kansainvälisten/monikielisten videoneuvottelujen aikana
• Parlamentin kirjastot – tulostettujen papereiden ja digitaalisten palvelujen käyttö
• Parlamentin talousarvion tasa-arvoanalyysi
• Parlamentin jäsenten omistusten julkistaminen verkossa
• Parlamentaarinen toiminta covid-19-pandemian aikana
• Yleisen mielipiteen tutkimusta vaalikausien aikana koskevat standardit ja menetelmät
• Ylivoimaisesta esteestä aiheutuvat luonnonvaroja koskevat lakisääteiset maksut
• Muutokset vaalilainsäädännössä covid-19-pandemian seurauksena
• Audiovisuaalista mediaa koskeva laki
• Covid-19-pandemiaan liittyvät turvatoimet ja parlamentaariset kokoukset
• Elintarvikehuijausten ja -väärennösten julkistaminen
• Covid-19-pandemian vaikutukset valtiotasoa alempiin hallintotasoihin (itsehallintoalueet, 

kunnat jne.)
• Parlamentin prosessien ja asiaankuuluvien teknisten laitteiden digitalisointi
• Kuulustelujen audiovisuaaliset tallenteet
• Ihmisten elinten ja kudosten lahjoittaminen ja niiden siirrot
• Paikallishallinnon edustajien eturistiriidat
• Parlamentin jäsenten tai poliittisten ryhmien profiilien virallinen varmentaminen sosiaalisessa 

mediassa
• Parlamenttien käytettävissä olevat seuraamukset, joita sovelletaan parlamentin jäseniin
• Tutkintavaliokuntien valtuudet ja avustamisesta kieltäytyminen
• Pakolaisia ja alkuperäalueeltaan siirtymään joutuneita henkilöitä koskeva hallitusten politiikka 

vuodesta 2017 lähtien
• Rokotevastaisuutta koskeva lainsäädäntö ja käytäntö
• Terveysmatkailu
• Arkistot – säilytys ja toimitus
• Kasvosuojukset parlamentissa – parlamentin jäsenet, henkilöstö ja vierailijat
• Alkoholin myynti internetissä
• Parlamenttien perustamat instituutiot
• Kansalaisaloitteet, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset
• Parlamentin jäsenten asema
• Uuden henkilöstön ohjaus ja perehdyttäminen parlamentin kirjasto- ja tutkimuspalveluihin
• Täysistunnot ja parlamentaariset asiat covid-19-pandemian aikana
• Rikosoikeudelliset toimenpiteet – ulkomaalaiset, lapset ja henkilöt, joita ei voida asettaa 

vastuuseen
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• Parlamentin henkilöstön etätyö
• Tutkimusta koskevat suhteet parlamentin ulkopuolisten tutkimuselinten kanssa
• Avohakkuita ja puunkorjuuta koskevat säännöt
• Pääsy täysistuntosaliin
• Hylätyt maatalousmaat
• Uskonnollisia rakennuksia koskeva melutason sääntely
• Oikeudellisen alan toiminnan harjoittamista koskevat lakisääteiset vaatimukset 
• Covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden tilanne parlamenteissa
• Toimeksianto- ja asiakirjahallintajärjestelmät tutkimuspalvelulle osoitettujen pyyntöjen 

hallinnointia varten 
• Parlamentin jäsenten puhelimet
• Sukupuolivaikutusten arviointi parlamentin dokumentoinnissa
• Parlamentaarisen loukkaamattomuuden laajuus – viimeaikainen kehitys
• Ratifioimaton menettely
• Kestävän kehityksen tavoitteet ja parlamentti
• Parlamentin jäsenille kohdennetut tietotekniset resurssit 
• Parlamentin jäsenten henkilötietojen toimittamista tiedotusvälineille koskevat parlamentin 

hallinnon sisäiset menettelyt
• Parlamentin tutkimusyksiköissä tarjottavat henkilöresurssit ja palvelut
• Lainsäädäntöehdotusten jättäminen parlamentissa
• Riippumattomat ehdokkaat ja heidän oikeutensa kilpailla tietynlaisissa vaaleissa
• Parlamentin tutkimusyksiköissä tarjottavat henkilöresurssit ja palvelut

C. ECPRD:n seminaarit ja sääntömääräiset kokoukset vuonna 2020

SEMINAARIT

Verkkoseminaari – ”Parlamentaarinen 
erioikeus ja yleinen tietosuoja-asetus” (asia: 
parlamentaarinen käytäntö ja menettely)

Wien (verkossa) 15. kesäkuuta 2020 

Verkkoseminaari – ”Parlamentit ja perustuslaki – 
parlamentit ja perustuslakituomioistuimet” (asia: 
parlamentaarinen käytäntö ja menettely)

Wien (verkossa) 12.–13. 
marraskuuta 2020

Verkkoseminaari – ”Parlamentaarinen tutkimus 
kriisitilassa: korona, palautuminen, muutos” (asia: 
kirjastot, tutkimuspalvelut ja arkistot)

Bryssel, Euroopan 
parlamentti (verkossa)

12.–13. 
marraskuuta 2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Toimeenpanokomitean virtuaalikokous Strasbourg, PACE 
(verkossa)

26. toukokuuta 
2020

Toimeenpanokomitean virtuaalikokous Strasbourg, PACE 
(verkossa) 1. heinäkuuta 2020

Toimeenpanokomitean virtuaalikokous Helsinki, eduskunta 
(verkossa) 25. syyskuuta 2020

Vuotuinen yhteyshenkilöiden virtuaalikonferenssi

Skopje, sobranie 
(Pohjois-Makedonian 
parlamentti) 
(verkossa)

22. lokakuuta 2020
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Termit ja lyhenteet 

AFCO: Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

AFET: Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunta

BUDG: Euroopan parlamentin budjettivaliokunta

CORCOM: Toisiaan vastaavien valiokuntien hakemisto. Tämä hakemisto (CorCom) on tietolähde 
kansallisten parlamenttien valiokunnista, jotka vastaavat Euroopan parlamentin valiokuntia. 
Siinä annetaan tietoa EU:n kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin valiokuntien eri 
sihteeristöistä.

COSAC: Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi. Unionin suhteista 
vastaavien valiokuntien kansallisten parlamenttien jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten 
perussopimukseen perustuva konferenssi.

COSACIN PUOLIVUOTISKERTOMUS: COSACin puolivuotiskertomus. Kaikille EU:n kansallisille 
parlamenteille ja Euroopan parlamentille lähetetty kyselyyn perustuva laajennettu asiakirja unionin 
suhteita koskevista ajankohtaisista aiheista.

DEVE: Euroopan parlamentin kehitysvaliokunta.

PO EXPO: Unionin ulkoasioiden pääosasto, Euroopan parlamentin sihteeristö.

EBCG: Eurooppalainen raja- ja merivartiosto.

ECPRD: Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus. Euroopan parlamenttien 
hallintojen tiedonvaihtoverkosto, joka toimii vertailupyyntöjen pohjalta.

ECON: Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta.

EMPL: Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta.

EP: Euroopan parlamentti.

EPW: EU:n parlamentaarinen viikko. Parlamenttien välinen konferenssi Euroopan unionin vakaudesta, 
talouden yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta ja eurooppalaista ohjausjaksoa koskeva 
konferenssi tuovat yhteen parlamenttien edustajia eri puolilta unionia keskustelemaan taloudellisista, 
talousarvioon liittyvistä ja sosiaalisista kysymyksistä. 

Eurojust: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto.

Europol: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto. 
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EUSC: Euroopan unionin puhemiesten konferenssi. EU:n jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiesten 
vuosittainen kokous, jonka järjestää Eurooppa-neuvoston edellisen syksyn puheenjohtajakauden 
parlamentti.

EWS: Ennakkovaroitusjärjestelmä. Perussopimusten pöytäkirjalla N:o 2 käyttöön otettu 
tarkistusjärjestelmä toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta. Sen avulla 
kansalliset parlamentit voivat antaa perustellun lausunnon toimielinten puheenjohtajille.

ICM: Parlamenttien välinen valiokuntakokous. Valiokunnan sihteeristön / valiokuntien sihteeristöjen 
ja Euroopan parlamentin suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston lainsäädännöllisen 
vuoropuhelun yksikön yhdessä järjestämät kokoukset. Parlamenttien välinen valiokuntakokous 
on foorumi kansallisten parlamenttien jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten väliselle 
vuoropuhelulle.

Parlamenttien välisen konferenssin YUTP/YTPP: Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä 
yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeva parlamenttien välinen konferenssi. Parlamenttien 
välinen foorumi EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta käytävää keskustelua varten. 
Neuvoston puheenjohtajana toimivan EU:n jäsenvaltion parlamentti järjestää konferenssin kahdesti 
vuodessa tehden tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa.

IPD: Epävirallinen poliittinen vuoropuhelu. Perussopimuksien pöytäkirjan N:o 1 mukaiset EU:n 
kansallisten parlamenttien kannanotot, jotka koskevat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia 
lainsäädäntöasiakirjoja sekä muita kuin lainsäädäntöasiakirjoja, kuten valkoisia kirjoja tai Euroopan 
komission tiedonantoja.

IPEX: Parlamenttien välinen EU:n tiedonvaihtotietokanta. Alusta kansallisten parlamenttien ja 
Euroopan parlamentin väliselle EU-asioihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen vastavuoroiselle vaihdolle.

JPSG: Europolin yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä. Parlamenttien välinen valvontaryhmä, joka 
varmistaa Europolin täysimääräisen vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden. Yhteisparlamentaarisen 
valvontaryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa: kerran sen valtion parlamentissa, joka toimii Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajana, ja kerran Euroopan parlamentissa.

JURI: Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta.

LIBE: Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

MRK: Monivuotinen rahoituskehys. Euroopan unionin talousarviota säätelevä seitsenvuotinen kehys. 

MP: (Kansallisen) parlamentin jäsen.

MEP: Euroopan parlamentin jäsen.

PRY: Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan pysyvä rakenteellinen yhteistyö, joka perustettiin 
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neuvoston 11. joulukuuta 2017 antamalla päätöksellä 25 jäsenvaltion kanssa. Se tarjoaa oikeudellisen 
kehyksen yhteisten voimavarahankkeiden suunnittelemiselle, kehittämiselle ja niihin investoimiselle 
sekä asevoimien toimintavalmiuden ja osallistumisen tehostamiselle.

PPSP: Parlamentin puheenjohtajakauden tukiohjelma. Räätälöity ohjelma EU:n jäsenvaltioiden 
tulevien puheenjohtajavaltioiden parlamentaarisen ulottuvuuden järjestämiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen jakamiseksi näiden valtioiden parlamenttien kanssa.

Valokeilassa: Julkaisut, jotka liittyvät parlamentin menettelyjä tai käytäntöjä koskeviin yhteenvetoihin 
ja perustuvat vastauksiin, jotka on saatu ECPRD-verkostolle lähetettyjen pyyntöihin.

SEU-sopimus: Sopimus Euroopan unionista.

SEUT-sopimus: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta.
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