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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että Lissabonin sopimus edistää Euroopan 
parlamentin toimivallan vahvistamista sekä lainsäädännössä että komission lainsäädäntöä 
koskevan toimivallan ja täytäntöönpanovaltuuksien valvontaa, ja pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Lissabonin sopimuksella kansallisille parlamenteille annetaan huomattavasti 
suurempi asema toissijaisuusperiaatteen noudattamisen tarkistamisessa ottamalla käyttöön 
kaksi erityismekanismia, joiden molempien mukaisesti kansallisilla parlamenteilla on 
kahdeksan viikkoa (joka komission on niille myönnettävä) aikaa vastata 
lainsäädäntöehdotuksiin, ja ensimmäisen mekanismin mukaisesti, jos kolmannes EU:n 
parlamenttien huoneista antaa perustellun lausunnon, jonka mukaan lainsäädäntöehdotus 
ei noudata toissijaisuusperiaatetta, komission on käsiteltävä sitä uudelleen, ja toisen 
mekanismin mukaisesti, jos unionin parlamenttien huoneiden enemmistö antaa perustellun 
lausunnon, jossa vastustetaan säädösluonnosta, koska siinä ei noudateta 
toissijaisuusperiaatetta, Euroopan parlamentin ja neuvoston on äänestettävä asiasta ennen 
kuin EP muodostaa asiasta minkäänlaista kantaa ensimmäisessä käsittelyssä;

2. ottaa huomioon, että toissijaisuutta koskevan pöytäkirjan säännöksiä sovelletaan uusiin 
lainsäädäntöehdotuksiin heti, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, ja katsoo siksi, että 
Euroopan parlamentin työjärjestykseen on lisättävä asianmukainen sisäinen menettely, 
jotta parlamentti voi muodostaa toissijaisuutta koskevista kysymyksistä kannan nopeasti ja 
tehokkaasti ja jotta voidaan varmistaa, että kansallisten parlamenttien perusteltuja 
lausuntoja käsitellään asianmukaisesti aiheuttamatta viivästyksiä 
lainsäädäntömenettelylle;

3. korostaa, että 35 artiklan mukainen toissijaisuusperiaatteen noudattaminen yhteisön 
lainsäädännössä kuuluu tällä hetkellä sen toimialaan, ja katsoo, että toissijaisuuden 
käsittelemistä koskevassa erityismenettelyssä, mikäli kansallisten parlamenttien 
enemmistö on antanut komission ehdotusta vastustavan lausunnon, oikeudellisten asioiden 
valiokunta voisi esittää täysistunnolle toissijaisuusperiaatetta koskevan erityisaloitteen 
ennen kuin ehdotus annetaan valiokunnalle parlamentin ensimmäistä käsittelyä varten;

4. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksessa on uusi oikeusperusta, jolla säädetään teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevasta yhteispäätösmenettelystä ja että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 118 artiklassa säädetään, että "sisämarkkinoiden 
toteuttamisen tai toiminnan yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteistä, joilla luodaan eurooppalainen 
teollis- ja tekijänoikeuksien suoja yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi unionissa ja 
joilla muodostetaan keskitetyt luvananto-, yhteensovittamis- ja valvontajärjestelmät 
unionin tasolla"; pitää valitettavana sitä, että teollis- ja tekijänoikeuksien kieltä koskevien 
järjestelyjen osalta päätöksentekomenettelynä on säilytetty yksimielisyys ja pelkkä 
parlamentin kuuleminen;

5. katsoo, että komission pitäisi hyödyntää kyseistä uutta oikeusperustaa Euroopan unionin 
patenttia koskevan ajatuksen ottamiseksi uudelleen käsittelyyn ja teollis- ja 
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tekijänoikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön täydentämiseksi ja 
vahvistamiseksi;

6. pitää myönteisenä uutta oikeusperustaa, josta on säädetty Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 298 artiklassa, jossa todetaan, että "unionin toimielimet, elimet ja 
laitokset tukeutuvat tehtäviään hoitaessaan avoimeen, tehokkaaseen ja riippumattomaan 
eurooppalaiseen hallintoon", koska tällä annetaan perusta unionin hallintomenettelyä 
koskevan lainsäädännön säätelylle;

7. katsoo, että kyseistä sääntelyä pitäisi valmistella kiireellisesti, ja ilmaisee aikomuksensa 
tutkia, missä muodossa sen pitäisi olla, jopa ennen kuin Lissabonin sopimus tulee 
voimaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusperinteet;

8. huomauttaa, että yhteistyötä rikos- ja yksityisoikeudellisissa asioissa koskevilla uusilla 
säännöksillä annetaan oikeusperusta sellaisten toimenpiteiden hyväksymiselle, joilla 
tuetaan tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilökunnan kouluttamista; katsoo, että kyseisiä 
yhteispäätösmenettelyllä hyväksyttäviä toimenpiteitä, jotka voivat sisältää jäsenvaltioiden 
lakien ja asetusten lähentämisen, pitäisi käsitellä kiireellisesti ottaen huomioon 
oikeudellisten asioiden valiokunnan äskettäisissä mietinnöistä esiin nostetut huolenaiheet;

9. pitää valitettavana, että yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön 
huomattavaa edistystä jatkossa haittaavat edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 81 artiklassa tarkoitetut rajoitukset "asioissa, joilla on rajatylittäviä 
vaikutuksia";

10. pitää myönteisenä unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden 
ja julkisasiamiesten uutta nimitysmenettelyä, josta säädetään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa, jonka nojalla seitsemästä henkilöstä 
koostuva komitea antaa lausunnon ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta tehtäviin 
ennen kuin jäsenvaltioiden hallitukset tekevät päätöksen ja jonka nojalla Euroopan 
parlamentti ehdottaa yhtä komitean jäsentä; katsoo, että parlamentin työjärjestyksessä on 
säädettävä kyseisen komitean jäsenen nimittämistä koskevasta erityismenettelystä, jossa 
täysistunnon päätös tehdään asiasta vastaavan valiokunnan lausunnon perusteella;

11. katsoo, että säädöksiä ja normihierarkiaa koskevat uudet säännökset, erityisesti 
säädösvallan siirron nojalla annetun säädöksen perustaminen, parantavat ratkaisevasti 
unionin lainsäädännön laatua; katsoo, että säädösvallan siirron nojalla annettua säädöstä 
koskevien säännösten soveltamisen helpottamiseksi on välttämätöntä, että toimielimet 
sopivat vakiomallista, jota voidaan käyttää säännöllisesti lainsäädäntöehdotuksissa; katsoo 
lisäksi, että on välttämätöntä aloittaa mahdollisimman pian täytäntöönpanoasetusten 
antaminen yhteispäätösmenettelyssä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan nojalla;

12. ottaa huomioon, että uuden sopimuksen mukauttaminen vie jonkin verran aikaa, ja katsoo 
siksi, että yhteisön säännöstön mukauttamista äskettäin tehtyyn komitologiapäätökseen 
koskeva prosessi on saatettava loppuun kiireellisesti ennen kuin Lissabonin sopimus tulee 
voimaan; katsoo, että uuden sopimuksen voimaantulon jälkeen on tehtävä uusi 
mukauttaminen, jotta otetaan huomioon säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset, 
sillä niitä koskeva menettely on nykyistä monimutkaisempi, ja luottaa siihen, että 
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komissio esittää tätä varten tarvittavat ehdotukset; huomauttaa, että vaikka säädösvallan 
siirron nojalla annettujen säädösten määritelmä vastaakin "lainsäädäntötyyppisiä"
toimenpiteitä, joihin sovelletaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, näitä kahta 
käsitettä ei voida pitää samana, ja katsoo siksi, että tällä hetkellä käynnissä olevan 
mukauttamismenettelyn ei voida katsoa muodostavan ennakkotapausta tulevaisuutta 
varten;

13. ilmaisee huolensa neuvoston hyväksymistä odottavien kodifiointimenettelyjen suuresta 
määrästä, sillä neuvoston on työskenneltävä lujasti, mikäli kodifioidut asetukset aiotaan 
hyväksyä ennen uuden sopimuksen voimaantuloa;

14. pitää myönteisenä sitä, että yhteispäätösmenettelyä sovelletaan tästä lähin 
henkilöstösääntöihin, sillä siten parlamentti voi osallistua yhdenvertaisesti neuvoston 
kanssa kyseisten sääntöjen mukauttamiseen; katsoo, että tämä on erityisen oleellista 
parlamentin jäsenten avustajia koskeville tuleville säännöille, jotka parlamentti on 
päättänyt ottaa käsiteltäväksi ja panna täytäntöön.
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