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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Uusien jäsenten vastaanottoon liittyvät menettelyt

Ohessa jäsenille tiedoksi johdon pääosaston pääjohtajan perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajalle toimittama muistio, joka koskee uusien 
jäsenten vastaanottoon liittyviä nykyisiä menettelyjä.
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perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajalle 

Jo LEINENille

Asia: Uusien jäsenten vastaanottoon liittyvät menettelyt

Toimeensa valittujen jäsenten vastaanotto
Euroopan parlamentin vaalien jälkeen Brysselissä ja Strasbourgissa järjestetään erityinen 
vastaanotto- ja neuvontapalvelu, joka toimii vaalipäivästä alkaen järjestäytymisistunnon 
loppuun ja jonka tarkoituksena on helpottaa uusien jäsenten ensiaskelia parlamentissa ennen 
heidän toimikautensa alkua. Jäsenille kerrotaan heidän omalla kielellään, mitä heidän on 
tehtävä ja mitkä asiakirjat heidän on esitettävä, jotta kaikki sujuisi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Jokaiselle jäsenelle annetaan parlamenttia koskeva tietopaketti, johon kuuluvat parlamentin 
työjärjestys, kuluja ja korvauksia koskevat säännöt sekä opas jäsenille.

Lisäksi parlamentin pääsihteeristö järjestää aina vaalien jälkeen uusille jäsenille 
tiedotustilaisuuden parlamentin toiminnasta.

Tilaisuus pidetään joko Brysselissä ennen järjestäytymisistuntoa, samaan aikaan kun 
poliittiset ryhmät pitävät kokouksiaan, tai Strasbourgissa järjestäytymisistunnon aikana.

Ensimmäistä kertaa tai uudelleen valittujen jäsenten toimenpiteet toimikauden alussa
Ensimmäistä kertaa tai uudelleen valittujen jäsenten on parlamenttiin tullessaan täytettävä 
seuraavat asiakirjat:

– Tietolomake, johon merkitään henkilötiedot ja ansioluettelon tiedot (curriculum vitae).
Nämä tiedot ovat kaikkien edustajantoimen hoitamiseen liittyvien hallinnollisten 
toimien perustana.
Tietoja käytetään myös seuraavissa julkaisuissa:

– jäsenluettelo
– vademecum
– Euroopan parlamentin jäsenet

ja ne lisätään Euroopan parlamentin jäseniä koskevaan tietokantaan, josta kaikki 
tiedot, jotka eivät ole selvästi yksityisiä, siirretään Europarl-palvelimelle kansalaisten 
käyttöön.

– Taloudellisten etujen ilmoittaminen työjärjestyksen 9 artiklan ja liitteen I mukaisesti
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Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tämä ilmoitus, joka 
jäsenen on päivitettävä vuosittain, on edellytys sille, että valtuutuksen pätevyys 
voidaan vahvistaa ja jäsen voidaan nimittää asianmukaisesti parlamentin tai jonkin sen 
elimen tehtäviin.

– Ilmoitus, jolla jäsen todistaa, että ei harjoita mitään sellaista tehtävää, joka on 
yhteensopimaton Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa (edustajien 
valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun 
säädöksen 7 artikla).
Myös tämä ilmoitus on ehdottomasti tehtävä, jotta jäsenen valtuutus voidaan 
vahvistaa.

Yhteensopimattomat tehtävät
Tämän vaalikauden järjestäytymisistunnon järjestelyjen yhteydessä johdon pääosaston 
yksiköille aiheutui vaikeuksia edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, 
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan uusista määräyksistä. Niissä määrättiin 
uusista Euroopan parlamentin jäsenen toimen kanssa yhteensopimattomista tehtävistä, joihin 
kuuluu muun muassa kansallisen parlamentin jäsenen toimi.

Jotta vastavalituilla jäsenillä ei olisi ollut edellä mainitun 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja yhteensopimattomia tehtäviä järjestäytymisistunnon ajankohtana, pääsihteeri ja 
apulaispääsihteeri ottivat uuden parlamentin ensimmäistä kokoontumista edeltävinä viikkoina 
yhteyttä niiden maiden toimivaltaisiin viranomaisiin, joissa yhteensopimattomuustapauksia 
tiedettiin olevan. He halusivat kiinnittää viranomaisten huomion siihen seikkaan, että jos 
jäseneksi valituilla 20. heinäkuuta on tehtäviä, jotka ovat yhteensopimattomia Euroopan 
parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, he eivät voi osallistua parlamentin toimintaan 
järjestäytymisistunnon aikana.

Parlamentin pääsihteeristö halusi myös varmistaa, että kaikki jäseneksi valitut olivat jättäneet 
ennen järjestäytymisistunnon alkua ilmoituksen, jossa he todistavat, että ottaessaan Euroopan 
parlamentin jäsenen toimen vastaan he eivät harjoita mitään sellaista tehtävää, joka on 
yhteensopimaton kyseisen toimen kanssa.

Vaalivalmistelujen yhteydessä parlamentin pääsihteeri otti lisäksi 8. lokakuuta 2003 yhteyttä 
uusien jäsenvaltioiden pysyviin edustustoihin ja pyysi näitä ilmoittamaan sen viranomaisen 
nimen ja yhteystiedot, joka kussakin valtiossa on toimivaltainen ilmoittamaan Euroopan 
parlamentille valituiksi tulleiden jäsenten nimet. Samanlainen kirje lähetettiin myös vanhojen 
jäsenvaltioiden pysyville edustustoille 3. joulukuuta 2003. Tähän mennessä 
kaksikymmentäyksi valtiota kahdestakymmenestäviidestä on vastannut tähän pyyntöön 
(Belgia, Kypros, Ranska ja Luxemburg eivät ole vielä antaneet vastausta).
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