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Taustaa

Puhemies pyysi kirjeellään 8. kesäkuuta 2007 (309662) työjärjestyksen 201 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa pohtimaan, olisiko 
työjärjestyksen 116 artiklaa tulkittava siten, että kuten työjärjestyksen 113 artiklan mukaisia 
päätöslauselmaesityksiä kirjallisia kannanottoja voidaan esittää vain Euroopan unionin 
"poliittisen" toiminnan alaan kuuluvista asioista, vai voidaanko niissä käsitellä myös 
hallinnollisia asioita tai Euroopan parlamentin toiminnan sisäistä organisaatiota.
Puhemies tekee selväksi oman näkemyksensä, jonka mukaan työjärjestyksen 116 artiklan 
sanamuoto tarkoittaa, että kirjalliset kannanotot on rajoitettava "poliittiseen" toimialaan 
kuuluviin asioihin. Corbettin täysistunnossa pitämän puheenvuoron jälkeen puhemies 
kuitenkin päätti antaa asian AFCO-valiokunnan käsiteltäväksi.
Valiokunnan on työjärjestyksen 201 artiklan mukaisesti ensin päätettävä, voidaanko asia 
ratkaista lisäämällä artiklaan tulkinta, vai edellyttääkö se työjärjestyksen muuttamista. 

Asiakysymys

Valiokunnalle voitaisiin siis esittää seuraava kysymys: katsovatko jäsenet, että olisi erotettava 
toisistaan kirjallisten kannanottojen poliittiset ja hallinnolliset aiheet. Myöntävä vastaus 
johtaisi lisäkysymykseen: miten määritellä selkeästi "poliittinen" ja "hallinnollinen"?

Ensi näkemältä vaikuttaa mahdolliselta erottaa selkeästi toisistaan nämä kaksi aihealuetta. 
Muutamalla esimerkillä voidaan kuitenkin havainnollistaa, kuinka tietyissä olosuhteissa 
"poliittisen toiminnan" ja "hallinnollisten asioiden" tai "parlamentin toiminnan sisäisen 
organisaation" erotteleminen voi käydä vaikeaksi.

Jos parlamentti esimerkiksi päättäisi muuttaa työjärjestyksen 29 artiklaa siten, että poliittisen 
ryhmän muodostamiseen tarvitaankin vähintään 100 jäsentä, päätöksellä olisi varmasti 
poliittisia seurauksia, vaikka se muodollisesti vaikuttaisi parlamentin toiminnan sisäiseen 
organisaatioon liittyvältä. 

Jos taas kvestorit päättäisivät kieltää hunnun tai burkan käytön parlamentin tiloissa, päätös 
vaikuttaisi hallinnolliselta, mutta sillä olisi huomattavia poliittisia seurauksia.

Tai kuvitellaan, että on olemassa Euroopan tupakoitsijoiden poliittinen ryhmä. Olisiko 
määräys täydellisestä tupakointikiellosta Euroopan parlamentissa, mainitun ryhmän 
kokoukset mukaan lukien, tuolloin poliittinen? 

Ehdotus mahdolliseksi tulkinnaksi

Edellä mainituista syistä vaikuttaa vaikealta tukea kirjallisten kannanottojen aiheita rajoittavaa 
tulkintaa. 
Tulkinnalla voitaisiin silti selkeyttää kirjallisten kannanottojen soveltamisalaa toteamalla 
selvästi, että kirjallisen kannanoton sisällön on oltava julkilausuman kaltainen eikä siinä 
varsinkaan pidä esittää päätöksiä asioista, joiden hyväksymistä varten työjärjestyksessä on 
määrätty erityisestä menettelystä tai toimivallasta.

Aikataulu
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Jos valiokunta pääsee yksimielisyyteen edellä mainitusta tulkinnasta, se voitaisiin hyväksyä 
välittömästi tai valiokunnan seuraavassa kokouksessa. Muutoin asiaa on käsiteltävä uudelleen 
tulevissa kokouksissa.
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