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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että perussopimuksissa vahvistettu komission lainsäädäntöaloiteoikeus ei ole 
ollut viime vuosina rakentava eikä tuottava, sillä komission tulokset ovat vähentyneet 
viime vuosikymmenen aikana ja komission puheenjohtajat eivät ole kantaneet poliittista 
vastuutaan; suosittelee siksi painokkaasti, että perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunta hyödyntää edelleen perussopimusten mukaista parlamentin 
toimivaltaa ja harkitsee perussopimuksen tarkistamista, jotta parlamentti saisi suoran 
lainsäädäntöaloiteoikeuden;

2. korostaa, että Eurooppa-neuvostolla on SEUT-sopimuksen 68 artiklan mukainen 
tosiasiallinen aloiteoikeus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, mikä ei tue 
parlamentin ja neuvoston tasapuolisia toimintaedellytyksiä; korostaa lisäksi 
jäsenvaltioiden varhaista vaikutusvaltaa, joka perustuu niiden osallistumiseen lukuisiin 
komission neuvoa-antaviin elimiin;

3. katsoo, että parlamentilla olisi oltava vahvempi suora lainsäädäntöaloiteoikeus, koska se 
edustaa suoraan EU:n kansalaisia eikä ainoastaan kansallisia etuja, joita on 
tasapainotettava; pitää siksi valitettavana, että tätä mahdollisuutta on järjestelmällisesti 
lykätty perussopimuksen tulevan tarkistamisen yhteyteen;

4. pitää erittäin valitettavana, että vain kolmasosaa parlamentin valiokunta-aloitteisista 
lainsäädäntömenettelyistä ja muista kuin lainsäädäntömenettelyistä voidaan pitää 
onnistuneina ja että useimmat vuodesta 2011 lähtien hyväksytyt valiokunta-aloitteiset 
lainsäädäntömietinnöt eivät ole johtaneet komission myönteiseen vastaukseen1; pitää 
myös valitettavana, että tähän mennessä ei ole noudatettu Euroopan parlamentin ja 
komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen (vuoden 2010 puitesopimus)2 
16 kohdan mukaista kolmen kuukauden määräaikaa, jonka kuluessa komission on 
vastattava parlamentin päätöslauselmaan, eikä yhden vuoden määräaikaa, jonka 
kuluessa komission on esitettävä lainsäädäntöehdotus vastaukseksi valiokunta-
aloitteiseen lainsäädäntömietintöön;

5. katsoo, että tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät valiokunta-aloitteiset 
lainsäädäntömietinnöt, joissa yksilöidään vain yksi vastaanottaja ja joihin sisältyy 
realistisessa aikataulussa toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, ovat tuloksekkaampia; 
suosittelee siksi, että perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta kutsuu 
komission neuvottelupöytään, jotta asiaa koskevia määräaikoja voidaan hieman 
pidentää ja jotta voidaan käsitellä vuoden 2010 puitesopimukseen liittyviä väitettyjä 
organisatorisia pulmia ja siten parantaa komission reagointia parlamentin 
päätöslauselmiin; odottaa kuitenkin puolestaan, että komissio vastaa 

1 Tutkimus ‘The European Parliament’s right of initiative’, Andreas Maurer, Innsbruckin yliopisto, Euroopan 
yhdentymisopintojen Jean Monnet -oppituoli, ja Michael C. Wolf, Innsbruckin yliopisto, heinäkuu 2020, s. 55 
ja 57.
2 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
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valiokunta-aloitteisiin lainsäädäntömietintöihin ja panee ne täytäntöön automaattisesti;

6. kehottaa komissiota perussopimusten valvojana noudattamaan velvollisuuksiaan ja 
pitämään kiinni tekemistään sitoumuksista;

7. katsoo, että jos komissio ei noudata parlamentin pyyntöä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävästä säädöksestä, parlamentin jäsentensä 
enemmistöllä antama päätöslauselma muodostaa perustan sen itse käynnistämälle 
lainsäädäntömenettelylle;

8. katsoo, että jos komissio ei tekisi parlamentin pyynnön johdosta lainsäädäntöehdotusta 
eikä esittäisi asianmukaisia perusteluja, kuten SEUT-sopimuksen 225 artiklassa 
edellytetään, kyseessä olisi laiminlyönti ja parlamentti pidättäisi itselleen oikeuden 
ryhtyä SEUT-sopimuksen 265 artiklan mukaisiin toimiin.


