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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta, joka

A. ottaa huomioon, että se osallistuu työjärjestyksen 47 artiklan mukaisesti Euroopan 
parlamentin etuoikeuksien puolustamista kansallisissa tuomioistuimissa koskevan 
Giuseppe Garganin mietinnön käsittelyyn,

B. ottaa huomioon, että yhteistyömenettelyä sovelletaan toimielinten välisiä suhteita ja 
Euroopan parlamentin työjärjestystä käsittelevissä asiakysymyksissä, jotka kuuluvat 
työjärjestyksen liitteessä VI olevan XVIII osan mukaisesti perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan toimivaltaan,

kehottaa asiasta vastaavaa oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokuntaa lisäämään 
työjärjestyksen 47 artiklan neljännen luetelmakohdan mukaisesti ilman äänestystä Giuseppe 
Garganin mietintöä koskevaan päätöslauselmaesitykseen seuraavat tarkistukset:

1. muutetaan 1 kohtaa seuraavasti:

"kehottaa komissiota huomioimaan Euroopan parlamentin mahdollisesti esittämät 
pyynnöt rikkomismenettelyn aloittamiseksi sellaista jäsenvaltiota vastaan, jota syytetään 
parlamentin etuoikeuksien loukkaamisesta, ja pyytää, että komissio ilmoittaa sille 
kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti syyt, mikäli kollegio päättää olla ryhtymättä 
pyydettyihin toimiin;"

2. muutetaan 3 kohtaa seuraavasti:

"ehdottaa, että selvitetään perusteellisesti, voidaanko EY:n perustamissopimuksen 
300 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua oikeudellista mallia soveltaa tapauksissa, joissa 
Euroopan parlamentin oikeudet ovat vakavasti uhattuina, jotta parlamentti voisi pyytää 
yhteisöjen tuomioistuimen lausuntoa kansallisen säädöksen yhteensopivuudesta yhteisön 
primaarioikeuden kanssa, sanotun rajoittamatta mitenkään komission yksinoikeutta 
aloittaa tai olla aloittamatta rikkomismenettelyä rikkomukseen mahdollisesti 
syyllistynyttä valtiota vastaan;"

3. poistetaan 4 kohta;

4. muutetaan 6 kohtaa seuraavasti:

"kehottaa komissiota tarkastelemaan, olisiko asianmukaista ehdottaa lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä parlamentin etuoikeuksiin liittyvissä menettelytapakysymyksissä, sillä 
toimenpiteet olisivat hyödyllisiä sellaisten säännösten tehokkuuden takaamisessa, joissa 
tunnustetaan tietyt Euroopan parlamentin etuoikeudet;"

5. muutetaan johdanto-osan A kappaletta seuraavasti:

"ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on tärkein ylikansallinen lainsäädäntöelin 
Euroopassa, mutta se ei ole oikeushenkilö, ja että parlamentin erityisluonteesta johtuvat 
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ongelmat ovat usein esteenä sen etuoikeuksien puolustamiselle kansallisissa 
tuomioistuimissa;"
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LYHYT PERUSTELU

1. Komission ja parlamentin välisen oikeudellisen yhteistyö periaate edellyttää, että kaikki 
parlamentin tekemää pyyntöä koskevat päätökset tekee kollegio. Kun päätös on tehty, 
kollegio voi delegoida päätöksestä tiedottamisen parlamentille osana sisäistä 
organisaatiotaan.

2. Nykytilanteessa parlamentin olisi vältettävä mahdollisia väärinymmärryksiä, jotka 
liittyvät EU:n primaarilainsäädännön muuttamista koskeviin uusiin pyyntöihin. 

3. Mietintöluonnoksessa kuvaillut vaikeudet eivät oikeuta sitä, että asetetaan kyseenalaiseksi 
Euroopan parlamentin puhemiehen etuoikeus edustaa parlamenttia oikeudellisissa 
asioissa. 

4. Komissio ei voi hyväksyä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä; se voi ainoastaan ehdottaa 
niitä, mikäli se pitää niitä asianmukaisina. 

5. Parlamenttia ei voida pitää "tärkeimpänä ylikansallisena lainsäädäntöelimenä
Euroopassa", sillä se jakaa tämän ominaisuuden neuvoston kanssa. Parlamentin 
erityisluonnetta voidaan pitää esteenä ainoastaan kansallisissa tuomioistuimissa 
esiintymiselle. Unionin tasolla mahdollisuuksien rajallisuus aiheutuu tämänhetkisestä 
toimielinten tasapainosta.
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