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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija yhtyy periaatteessa asiasta vastaavan valiokunnan esittelijän kantaan. 
Valmistelija katsoo, että 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen (sellaisena kuin se on 
muutettu) 12 artiklaan perustuvan Euroopan parlamentin oikeuden tarkastaa jäsentensä 
toimivalta on pohjauduttava asianmukaisesti myös parlamentin työjärjestykseen sen 
varmistamiseksi, että parlamentti työskentelee aina lainmukaisessa kokoonpanossa.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti asiasta vastaavan valiokunnan esittelijän ehdottamiin 
keinoihin ratkaista ne käytännön vaikeudet (erityisesti suhteissa kansallisiin viranomaisiin), 
jotka ovat olleet leimallisia voimassa olevalle työjärjestykselle.

Työjärjestyksen 3 artiklaan on myös ehdotettu joitakin muutoksia, jotka pitäisi ottaa 
huomioon jäsenten valtakirjojen tarkastamista koskevien riittävän joustavien ja tyhjentävien 
sääntöjen aikaansaamiseksi. 

Tarkistuksessa 1 pyritään kiinnittämään jäsenvaltioiden viranomaisten huomiota siihen, että 
valittujen jäsenten nimet olisi ilmoitettava viipymättä, kun taas tarkistus 2 koskee voimassa 
olevan työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
sisältöä ja seurauksia. 

Ensinnäkin tarkistuksessa 2 tehdään selväksi, että yhteensopimattomuuksina voidaan pitää 
ainoastaan vuonna 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia 
eikä kansallisissa lainsäädännöissä tarkoitettuja tapauksia (ks. 7 artiklan 3 kohta). 

Toiseksi määrätään, että parlamentin jäsen ei saa käyttää valtuuksiaan ennen kuin hän on 
allekirjoittanut edellä mainitun ilmoituksen. Ilmoituksen allekirjoittamista koskevan takarajan 
asettaminen suo kuitenkin jäsenelle harkinta-aikaa hänen valinnastaan tehdyn ilmoituksen ja 
ensimmäisen sääntömääräisen istunnon välillä. Kyseisellä tarkistuksella pyritään 
varmistamaan Euroopan parlamentin kokoonpanon lainmukaisuus hyvissä ajoin. 

Kolmanneksi ehdotetaan, että parlamentti toteaa virallisesti edustajantoimen vapautuneen 
siinä tapauksessa, että ilmoitusta ei ole allekirjoitettu määräajan umpeutumiseen mennessä, tai 
jos on kyse yleisesti ottaen ilmeisestä yhteensopimattomuudesta.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Nykyinen teksti Parlamentin tarkistukset
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Tarkistus 1
3 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. Parlamentin vaalin jälkeen puhemies 
pyytää jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia ilmoittamaan parlamentille 
viipymättä valituksi tulleiden jäsenten 
nimet, jotta kaikki jäsenet voivat ryhtyä 
edustajantoimeensa heti ensimmäisen 
vaalin jälkeisen istunnon alusta alkaen.
Samalla puhemies kiinnittää mainittujen 
viranomaisten huomiota 20 päivänä 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen asiaa 
koskeviin säännöksiin ja pyytää heitä 
ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta 
vältetään yhteensopimattomuudet.

(Tarkistusteksti vastaa osittain nykyisen 3 artiklan 6 kohtaa, joka poistetaan, jos tarkistus 
hyväksytään.)

Tarkistus 2
3 artiklan -1 a kohta (uusi)

-1 a. Kunkin jäsenen, jonka valituksi 
tulemisesta on ilmoitettu parlamentille, on 
ennen edustajantoimeensa ryhtymistä 
tehtävä kirjallinen ilmoitus siitä, ettei hän 
hoida 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja, Euroopan parlamentin 
jäsenen tehtävien kanssa ristiriidassa olevia 
tehtäviä. Niin kauan kuin jäsenen 
valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä 
koskevaa muistutusta ratkaistu, jäsen 
osallistuu parlamentin ja sen elinten 
istuntoihin täysin valtuuksin edellyttäen, 
että hän on ensin allekirjoittanut edellä 
mainitun kirjallisen ilmoituksen. Jos 
asianomainen jäsen ei ole allekirjoittanut 
kyseistä ilmoitusta, sen jälkeen kun hänen 
valinnastaan on ilmoitettu, ennen 
ensimmäistä sääntömääräistä istuntoa, 
sovelletaan tämän kohdan toista alakohtaa.
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Jos on kyse 20 päivänä syyskuuta 1976 
annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetusta ilmeisestä
yhteensopimattomuudesta puhemies antaa 
asiasta tiedon parlamentille, joka toteaa
edustajantoimen vapautuneen.

(Tarkistusteksti vastaa osittain nykyisen 3 artiklan 5 kohtaa, joka poistetaan, jos tarkistus 
hyväksytään.)

Tarkistus 3
11 artiklan tulkinta

Jos valtakirjojen tarkastusta koskeva asia
otetaan esille ikäpuhemiehen toimiessa 
puhemiehenä, tämä lähettää sen
valtakirjojen tarkastuksesta vastaavaan 
valiokuntaan.

Iältään vanhin jäsen käyttää 3 artiklan 
-1 a kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua puhemiehen toimivaltaa.
Kaikki muut valtakirjojen tarkastusta 
koskevat asiat, jotka otetaan esille 
ikäpuhemiehen toimiessa puhemiehenä, 
lähetetään valtakirjojen tarkastuksesta 
vastaavaan valiokuntaan.
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