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I. Johdanto

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Saryusz-Wolski on esittänyt Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 201 artiklan mukaisesti AFCO-valiokunnan puheenjohtajalle Leinenille 
työjärjestyksen 182 artiklan tulkintaa tai mahdollista muuttamista koskevan pyynnön.

Saryusz-Wolski tähdensi AFET-valiokunnan erityisasemaa ainoana valiokuntana, jota avustaa 
kaksi alivaliokuntaa (ihmisoikeuksien alivaliokunta ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alivaliokunta), ja perusteli pyyntöään toiveella antaa enemmän näkyvyyttä näille 
alivaliokunnille myöntämällä niiden puheenjohtajille AFET-valiokunnan varapuheenjohtajan 
tehtävät. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että näiden alivaliokuntien puheenjohtajat 
voisivat johtaa AFET-valiokunnan työskentelyä silloin, kun käsiteltävänä olevat asiat 
kuuluvat heidän toimivaltansa piiriin.

Puheenjohtajakokous oli jo keskustellut (kokouksessaan 12. heinäkuuta 2007) 
mahdollisuudesta myöntää autonominen asema näille kahdelle alivaliokunnalle, mutta 
päätynyt asiassa kielteiseen ratkaisuun. Niinpä alivaliokuntien asemaa AFET-valiokunnan 
alaisuudessa ei muutettu, koska haluttiin taata, että unionin ulkopolitiikan hoidossa säilyy 
johdonmukainen ja yhtenäinen linja.

Nykyisellään Euroopan parlamentin työjärjestyksessä ei ole yhtään erityissääntöä 
alivaliokuntien puheenjohtajien roolista tai asemasta sen valiokunnan sisällä, johon ne 
kuuluvat.
AFET-valiokunta on pyytänyt AFCO-valiokuntaa tarkastelemaan 182 artiklaa sen 
selvittämiseksi, olisiko mahdollista antaa artiklalle tulkinta, joka mahdollistaisi 
alivaliokuntien puheenjohtajien toimimisen sen valiokunnan varapuheenjohtajana viran 
puolesta, joka on muodostanut kyseiset alivaliokunnat, vai pitäisikö sitä vastoin työjärjestystä 
muuttaa tarkistamalla 182 artiklan nykyistä tekstiä seuraavasti:

Nykyinen teksti Ehdotetut muutokset
182 artikla: Valiokuntien 
puheenjohtajistot

1. Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 
valiokunta pitää sen jälkeen kun sen 
jäsenet on valittu 177 artiklan mukaisesti, 
valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka 
koostuu puheenjohtajasta sekä yhdestä, 
kahdesta tai kolmesta eri 
äänestyskierroksilla valittavasta 
varapuheenjohtajasta.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa määrätään, tammikuusta 2007 
heinäkuuhun 2009 ulottuvalla kaudella 
jokaisen valiokunnan puheenjohtajistossa 
on neljä varapuheenjohtajaa.

182 artikla: Valiokuntien puheenjohtajistot

1. Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 
valiokunta pitää sen jälkeen kun sen jäsenet 
on valittu 177 artiklan mukaisesti, valiokunta 
valitsee puheenjohtajiston, joka koostuu 
puheenjohtajasta sekä yhdestä, kahdesta tai 
kolmesta eri äänestyskierroksilla valittavasta 
varapuheenjohtajasta. 
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa määrätään, tammikuusta 2007 
heinäkuuhun 2009 ulottuvalla kaudella 
jokaisen valiokunnan puheenjohtajistossa on 
neljä varapuheenjohtajaa.

Alivaliokuntien puheenjohtajat on katsottava 
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sen valiokunnan varapuheenjohtajiksi viran 
puolesta, jonka yhteyteen alivaliokunnat on 
muodostettu.

II. AFCO-valiokunnan mahdolliset vastaukset 

Oikeudelliselta kannalta näyttää siltä, ettei AFET-valiokunnan esittämää tavoitetta voida 
täysin saavuttaa tulkintamenettelyllä, koska 182 artiklan määräykset ovat luonteeltaan 
kattavia. Nykyisestä vaalikaudesta on itse asiassa määrätty nimenomaisesti, että jokaisen 
valiokunnan puheenjohtajistossa on neljä varapuheenjohtajaa, kun sen sijaan seuraavilla 
vaalikausilla varapuheenjohtajia voi olla enintään kolme.

Kun kerran tulkintamenettely on suljettu pois, on aiheellista tarkastella muita mahdollisia 
vaihtoehtoja, joilla AFET-valiokunnan esittämät vaatimukset voitaisiin ottaa huomioon.

1. Ensimmäinen vaihtoehto on työjärjestyksen määräysten muuttaminen. Vaikka AFET-
valiokunnan puheenjohtaja ehdottaakin 182 artiklan muuttamista, näyttäisi 
sopivammalta muuttaa nimenomaan alivaliokuntia koskevaa 181 artiklaa lisäämällä 
sen loppuun kohta, jossa määritellään tarkasti alivaliokuntien puheenjohtajien rooli 
"emovaliokunnan" sisällä ja annetaan heille samalla varapuheenjohtajan tehtävät.

2. Toinen mahdollinen vaihtoehto on varovaisempi. Sen avulla voitaisiin täyttää osittain 
AFET-valiokunnan vaatimukset muuttamatta kuitenkaan työjärjestystä. Tämä ratkaisu 
perustuisi yksinkertaiseen toteamukseen, ettei työjärjestyksessä ole määräyksiä, jotka 
nimenomaisesti kieltäisivät päävaliokunnan puheenjohtajaa ottamasta alivaliokuntien 
puheenjohtajia mukaan puheenjohtajiston työhön tai valtuuttamasta heitä johtamaan 
sellaisista asioista käytäviä keskusteluja, jotka kuuluvat erityisesti kyseisten 
alivaliokuntien toimialaan. Vaikuttaa siis siltä, että olisi mahdollista hyväksyä, että 
"emovaliokunnan" puheenjohtaja käyttäisi hänelle jo epäsuorasti myönnettyjä 
valtuuksiaan antaakseen alivaliokuntien puheenjohtajien toiminnalle ja roolille 
enemmän näkyvyyttä. Puheenjohtajan päätökset olisi luonnollisesti, epäsuorasti 
saatujen valtuuksien nojalla toimittaessa, alistettava koko puheenjohtajiston 
tarkasteluun, ja niille olisi saatava sen hyväksyntä.

III. Valiokunnassa käyty keskustelu

Esittelijä esitteli valiokunnassa 26. toukokuuta 2008 käydyssä alustavassa keskustelussa 
edellä mainitut kaksi vaihtoehtoa saadakseen tietää, kumpaa valiokunta pitäisi parempana. 
Alkuperäisistä aikomuksista huolimatta keskustelu painottui suurelta osin selvästi 
yleisluonteisempaan kysymykseen ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alivaliokunnan asemasta. Muutamat jäsenet käyttivät tilaisuutta hyväkseen 
ja vaativat näiden kahden alivaliokunnan muuttamista täysivaltaisiksi valiokunniksi. Kuten 
puheenjohtaja Leinen kuitenkin totesi, AFCO-valiokunnalla ei ole valtuuksia tässä asiassa. 
Tällaisten päätösten tekeminen kuuluu puheenjohtajakokoukselle, ja niistä on äänestettävä 
parlamentin täysistunnossa.



PE409.417v01-00 4/4 DT\731028FI.doc

FI

Mitä sitten tulee AFET-valiokunnan erityisesti esittämään pyyntöön, esittelijä voi vain 
tähdentää, että valiokunnassa käydyn keskustelun perusteella ei voida todeta 
muutosehdotuksen saaneen yksimielistä kannatusta.

IV. Johtopäätökset

Valiokunnassa käydyn keskustelun tuloksena esittelijä suosittaa, että hyväksytään 
varovaisempi toimintamalli, joka ottaa huomioon, ettei työjärjestyksen mahdollinen 
muuttaminen saanut riittävän yksimielistä kannatusta.

Sitä paitsi kun otetaan huomioon poliittisen tasapainon merkitys, 182 artiklan tai 181 artiklan 
muuttaminen ei vaikuta toivottavalta, sillä nykyisessä muodossaan ne antavat mahdollisuuden 
tasapainon vahvistamiseen ja säilyttämiseen. Puheenjohtajistojen kokoonpanoa koskevien 
erityismääräysten taustalle kätkeytyy tosiasiallisesti halu taata, että parlamentin tärkeimmät 
poliittiset voimat ovat tasapuolisesti ja oikeassa suhteessa edustettuina kaikissa valiokunnissa. 
Yhden tai useampien varapuheenjohtajien nimittäminen viran puolesta voisi vaarantaa tai 
ainakin tehdä vaikeammaksi pyrkimyksen säilyttää poliittinen tasapaino parlamentin eri 
valiokunnissa.

Yleisesti ottaen esittelijä katsoo, että AFET-valiokunnan vaatimuksiin on mahdollista vastata 
tarvitsematta varsinaisesti muuttaa työjärjestystä. Välillisesti tällöin taataan myös kunkin 
valiokunnan puheenjohtajalle riittävä liikkumavara valiokunnan sisäisten toimintojen 
johtamisessa.  

Siksi ehdotetaan, että AFCO-valiokunta lähettää työjärjestyksen 201 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti parlamentille seuraavan tulkintansa 182 artiklan 1 kohdasta:

"182 artiklan 1 kohta ei kiellä päävaliokunnan puheenjohtajaa ottamasta alivaliokuntien 
puheenjohtajia mukaan puheenjohtajiston työhön tai antamasta heille lupaa johtaa 
keskusteluja sellaisista asioista, joita käsitellään nimenomaan kyseisissä alivaliokunnissa, 
edellyttäen kuitenkin, että menettely annetaan koko puheenjohtajiston tarkasteltavaksi ja että 
puheenjohtajisto hyväksyy sen".
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