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Euroopan komission hyväksyminen 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan komission hyväksymistä koskevista 

suuntaviivoista (2005/2024(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 213 ja 214 artiklat sekä 

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen1 126 artiklan,  

 

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-26, I-27, I-28, III-348 ja 

III-350 artiklat sekä hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn 

seitsemännen julistuksen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-27 artiklasta, 

 

– ottaa huomioon edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä 

vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 10 artiklan2, 

 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan 

26. toukokuuta 2005 tehdyn puitesopimuksen3, 

 

– ottaa huomioon uuden komission valinnasta 18. marraskuuta 2004 antamansa 

päätöslauselman4, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45, 98 ja 99 artiklat, 

 

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 

(A6-0179/2005), 

 

A. ottaa huomioon, että komission jäsenehdokkaiden parlamentaariset kuulemiset, jotka 

otettiin käyttöön 1994 ja joita sittemmin on kehitetty, ovat saavuttaneet parlamentin ja 

komission lisäksi myös neuvoston ja jäsenvaltioiden tunnustaman oikeutuksen, 

 

B. ottaa huomioon, että parlamentin avoin, oikeudenmukainen ja johdonmukainen 

hyväksymismenettely, jossa kukin komission jäsenehdokas ilmoittaa parlamentille 

kaikki asiaankuuluvat tiedot, lisää suuresti komission demokraattista vastuuta, 

 

C. katsoo, että saatujen kokemusten ja tulevan perustuslakiuudistuksen vuoksi nyt olisi 

hyvä tarkastella uudelleen tapaa, jolla parlamentti hyväksyy komission, 

 

 

                                                 
1 Sellaisena kuin se on muutettuna Nizzan sopimuksen laajentumista koskevan pöytäkirjan 4 

artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjan 45 artiklalla. 
2 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 

2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1). 
3  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0194, liite. 
4 EUVL C 201 E, 18.8.2005, s. 113. 



1. hyväksyy seuraavat periaatteet, perusteet ja järjestelyt, jotka liittyvät koko komission 

alistamista parlamentin hyväksymisäänestykseen: 

 

 Arviointiperusteet 

 

(a) Parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, 

Euroopan asiaan sitoutumisensa ja kiistattoman riippumattomuutensa 

perusteella. Arvioinnilla mitataan ehdokkaan erikoisalan tietämystä ja 

viestintätaitoja. 

 

(b) Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota tasapainoiseen sukupuolijakaumaan. Se 

voi ilmaista mielipiteensä puheenjohtajaksi valitun esittämästä salkkujaosta. 

 

(c) Parlamentti voi pyytää mitä tahansa tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä 

päätöksen ehdokkaiden sopivuudesta. Parlamentti odottaa taloudellisia etuja 

koskevien tietojen täydellistä toimittamista. 

 

Kuulemiset 

 

(d) Kukin komission jäsenehdokas kutsutaan asiasta vastaavan parlamentin 

valiokunnan tai valiokuntien kuultavaksi kolme tuntia kestävän kuulemisen 

ajaksi. Kuuleminen on julkinen. 

 

(e) Kuulemisen järjestäjinä ovat puheenjohtajakokous ja valiokuntien 

puheenjohtajien kokous. Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien 

valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia järjestelyjä. On olemassa kolme 

vaihtoehtoa: 

 

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat vain yhden parlamentin 

valiokunnan toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta kuulee 

jäsenehdokasta; 

 

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat jokseenkin 

tasapuolisesti usean parlamentin valiokunnan toimialaan, nämä 

valiokunnat kuulevat yhdessä ehdokasta; 

 

– jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat valtaosin yhden 

parlamentin valiokunnan toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden tai 

useamman muun parlamentin valiokunnan toimialaan, se valiokunta, 

jonka toimialaan ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa 

ehdokkaan kuulemisesta ja kutsuu toisen asianomaisen valiokunnan tai 

muut asianomaiset valiokunnat osallistumaan kuulemiseen. 

 

Komission puheenjohtajaksi valittua henkilöä kuullaan perusteellisesti 

käytännön järjestelyjen suhteen. 

 

(f) Parlamentin valiokunnat toimittavat kirjalliset kysymykset komission 

jäsenehdokkaille hyvissä ajoin ennen kuulemisia. Merkittävien kirjallisten 

kysymysten määrä rajoitetaan viiteen kysymykseen asiasta vastaavaa 

valiokuntaa kohden. 



 

(g) Kuulemiset tapahtuvat sellaisessa ympäristössä ja olosuhteissa, joissa komission 

jäsenehdokkaat saavat tasapuolisen ja oikeudenmukaisen mahdollisuuden 

esitellä itsensä ja mielipiteensä.  

 

(h) Komission jäsenehdokkaita pyydetään antamaan enintään 20 minuuttia kestävä 

suullinen avauspuheenvuoro. Kuulemistilaisuudessa pyritään monimuotoiseen 

komission jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten väliseen poliittiseen 

vuoropuheluun. Ennen tilaisuuden päättymistä komission jäsenehdokkailla 

pitäisi olla mahdollisuus esittää lyhyt päätöspuheenvuoro. 

 

Arviointi 

 

(i) Hakemistolla varustettu videonauhoitus kuulemistilaisuudesta olisi oltava 

yleisön saatavilla vuorokauden kuluessa sen päättymisestä.  

 

(j) Valiokuntien olisi kokoonnuttava viipymättä kuulemistilaisuuden jälkeen 

yksittäisten komission jäsenehdokkaiden arvioimiseksi. Nämä kokoukset 

pidetään suljetuin ovin. Valiokuntia pyydetään ilmoittamaan, ovatko 

jäsenehdokkaat päteviä kollegion jäseniksi sekä ovatko he päteviä hoitamaan 

niitä tehtäviä, joihin heidät on nimitetty. Mikäli valiokunta ei pääse 

yhteisymmärrykseen näiden kahden asian suhteen, valiokunnan puheenjohtaja 

järjestää asiasta äänestyksen. Arviointilausunnot ovat julkisia, ja ne esitellään 

puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksen 

yhteiskokouksessa, joka pidetään suljetuin ovin. Keskustelun jälkeen 

puheenjohtajakokous ja valiokuntien puheenjohtajien kokous julistavat 

kuulemiset päättyneiksi, jos ne eivät päätä pyytää lisätietoja. 

 

(k) Komission puheenjohtajaksi valittu henkilö esittelee komission jäsenten koko 

kollegion parlamentin istunnossa. Esittelyä seuraa keskustelu. Keskustelun 

päätteeksi jokainen poliittinen ryhmä tai vähintään 37 jäsentä voi jättää 

käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen. Kun päätöslauselmaesityksestä on 

äänestetty, parlamentti äänestää siitä, hyväksyykö se komission puheenjohtajan 

ja komission muiden jäsenten nimityksen. Parlamentti tekee päätöksensä 

annettujen äänten enemmistöllä nimenhuutoäänestyksellä. Se voi siirtää 

äänestyksen seuraavaan istuntoon. 

 

2. hyväksyy seuraavat järjestelyt, jos komission kokoonpanossa tai työskentelytavoissa 

tapahtuu muutoksia toimikauden aikana: 

 

(a) Jos toimi täytetään eroamisen, pakollisen eläkkeellesiirtymisen tai 

kuolemantapauksen johdosta, parlamentti pyytää viipymättä komission 

jäsenehdokasta osallistumaan kuulemiseen samoin edellytyksin kuin edellä 

1 kohdassa. 

 

(b) Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, parlamentti kutsuu sen nimeämän komission 

jäsenehdokkaan osallistumaan kuulemiseen samoilla ehdoilla kuin edellä 

1 kohdassa. 

 



(c) Jos useampia salkkuja järjestellään uudelleen, asianomaisia komission jäseniä 

pyydetään asiasta vastaavien parlamentin valiokuntien kuultaviksi ennen uusiin 

velvollisuuksiinsa ryhtymistä. 

 

3. vaatii neuvostoa aikaistamaan seuraavia parlamenttivaaleja kesäkuusta toukokuuhun 

2009, jotta voidaan helpottaa komission hyväksymisprosessin valmistelua. 

 

4. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman työjärjestyksestä vastaavalle 

valiokunnalle ja ehdottamaan asiaankuuluvia muutoksia työjärjestykseen hyvissä ajoin 

ennen seuraavia parlamenttivaaleja. 

 

° 

°      ° 

 

5. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle. 

 


