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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että komissio aikoo vireillä olevan lainsäädännön seulonnan tuloksena 
peruuttaa yhteensä 68 ehdotusta, joiden ei katsota olevan yhdenmukaisia Lissabonin 
tavoitteiden tai paremman sääntelyn periaatteiden kanssa,

B. katsoo, että eurooppalaisen yhdistyksen perussäännöstä, eurooppalaisen keskinäisen 
yhtiön perussäännöstä sekä kyseisen perussäännön täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta annettujen ehdotuksien peruuttamista ei voida perustella paremman sääntelyn 
periaatteiden perusteella, sillä kyseisillä ehdotuksilla pyritään itse asiassa parantamaan 
lainsäädäntöä Euroopan kansalaisten eduksi, joten niitä ei voida missään nimessä pitää 
tarpeettoman hallinnollisen taakan aiheuttajina,

C. ottaa huomioon, että komissiolla uskotaan yleisesti olevan oikeus peruuttaa vireillä olevat 
ehdotukset EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan nojalla siihen asti, kunnes 
neuvosto on tehnyt ratkaisunsa, ja että tämä pätee yhteispäätösmenettelyssä; ottaa 
huomioon, että kyseisen määräyksen mukaan peruuttaminen on sallittua siihen asti, 
kunnes Euroopan parlamentti on suorittanut ensimmäisen käsittelyn ja neuvosto on 
"sinetöinyt" ratkaisun hyväksymällä yhteisen kannan,

D. katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohtaa, joka on tosin alun perin 
suunniteltu kuulemismenettelyä varten, on tulkittava perustamissopimuksen 251 artiklan 
valossa ja hengessä, ja katsoo, että tämän seurauksena se ei voi milloinkaan uhata 
Euroopan parlamentin asemaa päätöksentekoprosessissa,

E. ottaa huomioon, että mikäli yhteinen kanta on annettu ensimmäisen käsittelyn jälkeen, 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen kappaleen kolmannen 
luetelmakohdan mukaan komissiolla on ainoastaan oikeus antaa Euroopan parlamentille 
selvitys kannastaan, ja ottaa huomioon, että jos parlamentti sen jälkeen muuttaa yhteistä 
kantaa, 251 artiklan 2 kohdan kolmannen kappaleen c alakohdan mukaan komissiolla on 
ainoastaan oikeus antaa lausunto, joten on selvää, että komissio ei enää ole ehdotustensa 
"omistaja" eikä se voi vapaasti peruuttaa niitä,

F. katsoo, että komissiolla on EY:n perustamissopimuksen 10 artiklan mukaisen lojaalin 
yhteistyön periaatteen mukaisesti joka tapauksessa oikeus peruuttaa ehdotuksiaan vain, jos 
se ei heikennä Euroopan parlamentin asemaa ja toimivaltaa demokraattisena 
päätöksentekoelimenä,

1. katsoo, että vaikka komissiolla olisi yhteispäätösmenettelyssä oikeudellisesta näkökulmasta 
oikeus peruuttaa ehdotuksiaan, ellei neuvosto ole hyväksynyt yhteistä kantaa, peruuttamisen 
on aina oltava sopusoinnussa EY:n perustamissopimuksen 10 artiklan mukaisen, Euroopan 
unionin toimielinten välisiin suhteisiin sovellettavan lojaalin yhteistyön periaatteen kanssa;
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2. kehottaa komissiota noudattamaan lojaalin yhteistyön periaatetta aina kun Euroopan 
parlamentti pyytää komissiota työjärjestyksensä 55 artiklan mukaisesti peruuttamaan 
ehdotuksiaan;

3. katsoo, että sen jälkeen kun yhteinen kanta on hyväksytty, komissiolla ei 
perustamissopimuksen mukaan ole valtuuksia peruuttaa lakiehdotuksiaan ja että tämä 
rajoitus pätee konkreettisesti komission tiedonannon KOM(2005)0462 liitteessä lueteltuihin 
vireillä oleviin lakiehdotuksiin;

4. kehottaa komissiota kuulemaan Euroopan parlamenttia jokaisesta ehdotuksesta, jonka 
komissio aikoo peruuttaa, ja ottamaan parlamentin kannan mahdollisimman tarkasti 
huomioon; kehottaa komissiota joka tapauksessa kohtelemaan parlamenttia ja neuvostoa 
tasa-arvoisesti;

5. kehottaa komissiota käyttämään ehdotusten peruuttamisoikeutta, jotta vireillä oleva 
lainsäädäntö olisi yhdenmukaisempi paremman sääntelyn periaatteiden ja muun muassa 
korkeaa työllisyysastetta, sosiaaliturvaa, talouskasvua ja hallinnon yksinkertaistamista 
koskevien Lissabonin tavoitteiden kanssa;

6. pahoittelee syvästi, että komissio on jo päättänyt peruuttaa seuraavat ehdotukset:

a) ehdotus asetukseksi eurooppalaisen yhdistyksen perussäännöstä 
(COD/1991/0386)1,

b) ehdotus direktiiviksi kyseisen perussäännön täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta (COD/1991/0387)2,

c) ehdotus asetukseksi eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä 
(COD/1991/0390)3,

d) ehdotus direktiiviksi kyseisen perussäännön täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta (COD/1991/0391)4.

  
1 EYVL C 99, 21.4.1992, s. 1.
2 EYVL C 99, 21.4.1992, s. 14.
3 EYVL C 99, 21.4.1992, s. 40.
4 EYVL C 99, 21.4.1992, s. 57.
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