
PR\563069FI.doc PE 355.690v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2005/...(ACI)

8.4.2005

MIETINTÖLUONNOS
Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisen puitesopimuksen 
tarkistaminen
(2005/...(ACI))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Jo Leinen



PE 355.690v02-00 2/9 PR\563069FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_ACI_art120

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLUONNOS ...........................................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................6



PR\563069FI.doc 3/9 PE 355.690v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLUONNOS

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisen puitesopimuksen tarkistamisesta
(2005/...(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan ja Nizzan 
sopimuksen valmistaneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjan julistuksen 3,

– ottaa huomioon Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen III-397 artiklan,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2000 tehdyn puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja 
komission välisistä suhteista1,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2004 annetun päätöslauselman uuden komission 
valitsemisesta2,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ... tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon puhemiehen ... päiväämän kirjeen,

– ottaa huomioon puitesopimusluonnoksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä 
suhteista (jäljempänä "sopimus"),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 24 artiklan 3 kohdan ja 120 artiklan sekä liitteessä VI 
olevan XVIII kappaleen 4 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2005),

A. katsoo, että demokratian syventämiseksi Euroopan unionissa, mitä osoittaa erityisesti 
Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen allekirjoittaminen, Euroopan parlamentin ja 
komission välisiä suhteita on lujitettava ja parlamentin on valvottava tehokkaammin 
komission toimia,

B. katsoo, että nykyisen komission nimittämismenettely on lujittanut unionin 
toimielinjärjestelmän demokraattista legitiimiyttä ja korostanut näiden kahden 
toimielimen välisten suhteiden poliittista ulottuvuutta, 

C. katsoo, että uusi sopimus, joka sille on esitetty hyväksyttäväksi, ilmentää tätä kehitystä,

D. katsoo, että sopimukseen on sisällytettävä jäljempänä mainittavat tarkennukset,

E. katsoo, että poliittiseen sopimukseen johtaneiden neuvottelujen edistymiseksi on tärkeää, 
että jatkossa sisäisiä järjestelyjä tehostetaan toimielinten välisistä sopimuksista 
neuvoteltaessa, jotta toimivaltainen valiokunta tai toimivaltaiset valiokunnat voivat 
käsitellä sopimusten koko merkitystä,

  
1 EYVL C 121, 24.4.2001, s. 122.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2004)0063
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1. on tyytyväinen siihen, että johdonmukaisuuden vahvistamisen ja rakenteen 
yksinkertaistamisen lisäksi uuteen sopimusluonnokseen on lisätty seuraavat myönteiset 
kohdat:

a) uudet määräykset mahdollisesta eturistiriidasta (2 artikla);

b) järjestelyt, joista on sovittu, jos komission jäsen vaihtuu toimikauden aikana 
(4 artikla);

c) vakuutus, jonka mukaan komission hyväksymismenettelyssä komission jäseniksi 
nimitetyt antavat kaiken asiaankuuluvan tiedon (7 artikla);

d) säännöllisen vuoropuhelun käyminen korkeimmalla tasolla komission puheenjohtajan 
ja puheenjohtajakokouksen välillä (10 artikla);

e) erityisen tärkeiden ehdotusten ja aloitteiden yhteinen nimeäminen 
lainsäädäntöohjelman, komission työn ja monivuotisen toimielinten välisen 
ohjelmasuunnittelun pohjalta sekä takuu, jonka mukaan Euroopan parlamentille 
ilmoitetaan tasavertaisesti neuvoston kanssa kaikista komission toimista (8 ja 
12 artikla);

f) komission antamien tietojen parantaminen parlamentin kannanottojen seurannasta ja 
huomioon ottamisesta (14 ja 31 artikla);

g) komission asiantuntijaryhmiä koskevien asiaankuuluvien tietojen julkisuus (16 artikla) 
tämän päätöksen 2 kohdan mukaisesti;

h) parlamentin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin koskevien sääntöjen 
vahvistaminen ja uudet erityiset viittaukset avunantajien konferensseihin ja vaalien 
tarkkailuun (19–25 artikla) tämän päätöksen 4 kohdan vaatimusten mukaisesti;

i) pankki-, vakuutus- ja arvopaperialaa koskevien täytäntöönpanotoimien ("Lamfalussyn 
prosessi")   sekä "komitologian" päätöksen1 täytäntöönpanomenettelyjä koskevien 
Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen yhteydessä komission 
tekemien sitoumusten sisällyttäminen sopimukseen (35 artikla) tämän päätöksen 3 
kohdassa esitettyjen huomautusten mukaisesti;

j) sitoumukset, jotka on kirjattu komission osallistumisesta parlamentin työhön (37–39 
artikla);

k) sopimuksen tarkistuslausekkeen sisällyttäminen (43 artikla) Euroopan perustuslakia 
koskevan sopimuksen tullessa voimaan;

2. korostaa, että komission asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja toimia koskeva täysi  
avoimuus on tärkeää (sopimuksen 16 artikla) ja pyytää komissiota tämän vuoksi 
soveltamaan sopimusta tässä hengessä;

  
1 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).
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3. kehottaa komissiota noudattamaan sopimuksen 35 artiklan täytäntöönpanossa päätöksen 
1999/468/EY määräyksiä komission 11. joulukuuta 2002 esittämän uuden 
päätösehdotuksen hengen mukaisesti (KOM(2002)0719);

4. kehottaa komissiota komission lähetystöjen osallistuessa konferensseihin ja muihin 
kansainvälisiin neuvotteluihin tukemaan järjestelmällisesti neuvostoa vaatimuksissa, joita 
se esittää, jotta lähetystöjen jäsenet voivat olla läsnä unionin sisäisissä 
koordinaatiokokouksissa edellyttäen, että neuvosto sitoutuu noudattamaan kokouksille 
luontaisia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä;

5. hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan sopimuksen;

6. päättää, että sopimus liitetään sen työjärjestykseen ja sillä korvataan työjärjestyksen 
liitteet XIII ja XIV;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja sen liitteen komissiolle, neuvostolle 
ja jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja komission  tarkistama puitesopimusluonnos, jonka 
puheenjohtajakokous välitti perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle 
valiokunnan hyväksyttäväksi täysistunnossa, on neljäs tämänlaatuinen näiden kahden 
toimielimen välinen sopimus vuonna 1990 annettujen käytännesääntöjen, vuonna 1995 
tarkistetun version ja vuonna 2000 neuvotellun puitesopimuksen jälkeen.

Samalla sopimus on ensimmäinen, joka on työjärjestyksen toimielinten välisiä sopimuksia 
koskevassa 120 artiklassa (entinen 55 artikla) säädetyn menettelyn ja siis kyseisen 
valiokunnan mietinnön mukainen.

Yhteistyömenettelyn käyttöön ottaneen Euroopan yhtenäisasiakirjan tultua voimaan 
1. heinäkuuta 1987 Euroopan parlamentin osa lainsäädännön alalla on jatkuvasti kasvanut ja 
sen suhteet muihin toimielimiin, etenkin komissioon, ovat tiivistyneet.

Tämä oli perusta Euroopan parlamentin ja tuolloin Jacques Delorsin johtaman komission 
välisistä ensimmäisistä käytännesäännöistä sopimiselle.

Käytännesäännöt olivat ensimmäisiä toimielinten välisiä sopimuksia, joilla silloisen Euroopan 
yhteisön toimielinten välisille suhteille luotiin puitteet.

Marraskuun 1 päivänä 1993 voimaan tulleella Maastrichtin sopimuksella Euroopan 
parlamentille vahvistettiin lainsäätäjän asema, määrättiin yhteistoimintamenettelystä ja 
lujitettiin Euroopan parlamentin ja komission välisiä poliittisia suhteita siten, että komission 
oli saatava parlamentin hyväksyntä.

Toukokuun 1 päivänä 1999 voimaan tulleella Amsterdamin sopimuksella tämä suuntaus 
voimistui entisestään ja vei molemmat toimielimet Jacques Santerin johtaman komission 
eroon päätyneiden olosuhteiden vuoksi hyvin kunnianhimoisen ja molempien toimielinten 
välisten suhteiden kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen tähtäävän puitesopimuksen tekemiseen.

Helmikuun 1 päivänä 2003 voimaan tulleella Nizzan sopimuksella, mutta myös 29. lokakuuta 
2004 allekirjoitetun Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen avaamilla näkymillä, 
Euroopan parlamentin uudistumisella vuoden 2004 vaalien jälkeen sekä 22. marraskuuta 2004 
toimintansa aloittaneen komission uudistumisella perustellaan vuoden 2000 tehdyn 
sopimuksen tarkistamista, jota pyydettiin 18. marraskuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin päätöslauselmalla. 

Parlamentti johti puheenjohtajakokouksen valvonnassa neuvotteluja, joista se otti poliittisen 
vastuun. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle ilmoitettiin 
neuvottelujen edistymisestä vasta neuvottelujen ollessa lopullisessa poliittisessa vaiheessa. 
Tämän vuoksi parlamentissa käydyissä keskusteluissa on ilmaistu tiettyä huolestuneisuutta, 
joka ilmenee esittelijän esittämän päätöslauselmaesityksen luonnoksen johdanto-osan 
kappaleissa ja johdantokappaleissa.
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Uusi sopimus on edeltäjäänsä jäsennellymmässä muodossa, sillä siinä liitetään varsinaiseen 
tekstiin olennaisia osia aikaisemmin vahvistetusta kahdesta liitteestä, joista toisessa 
vahvistettiin lainsäädäntömenettely ja toisessa kansainvälisistä sopimuksista ilmoittaminen. 
Vain entinen luottamuksellisten tietojen välittämistä parlamentille koskeva liite 3 (josta tulee 
liite 1) säilyi sellaisenaan ilman yhtään muutosta. Lisänä on sen sijaan uusi liite 2, jossa 
annetaan yksityiskohtainen aikataulu lainsäädäntöohjelman esittämiselle ja  seurannalle sekä 
komission työlle.

Tämä liite olisi itse asiassa korvattava Euroopan parlamentin työjärjestyksen nykyisellä 
liitteellä XIV, jolla toistetaan puheenjohtajakokouksen 31. tammikuuta 2002 hyväksymä 
aikataulu. Liitteen sanamuodolla ei muuteta olennaisesti voimassa olevia järjestelyjä, mutta 
sillä vahvistetaan ohjelman toimeenpanon koko vuoden mittainen seuranta. Käsitettä "unionin 
tilaa" koskevasta keskustelusta ei ole uudessa versiossa.

Uuden sopimuksen johdanto-osassa viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen lisäksi 
muihin voimassa oleviin sopimuksiin, kuten Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen. Tämä on juridisesti paljon 
korrektimpaa, sillä olennainen osa sopimuksessa edelleen olevista säännöksistä on Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen, eivät Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, määräyksiä.

Niin ikään on viitattu selvästi kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin ja muihin asiakirjoihin, 
joilla ohjataan näiden kahden toimielimen välisiä suhteita. Tältä osin voidaan pahoitella sitä, 
että niitä ei ole lueteltu sopimukseen liitetyssä alaviitteessä1.

Sopimusta Euroopan perustuslaista ei kuitenkaan mainita lainkaan (lukuun ottamatta 

  
1 Pro memoria, kyse on seuraavista teksteistä:
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission tekemä toimielinten välinen sopimus, 
tehty 16 päivänä joulukuuta 2003, paremmasta lainsäädännöstä (EUVL C 321, 31.12.2003).
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja komission tekemä toimielinten välinen sopimus, tehty 28 päivänä 
marraskuuta 2001, säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisemmästä käytöstä (EYVL C 77, 28.3.2002).
Euroopan parlamentin ja komission välinen sopimus menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
(EYVL L 256, 10.10.2000) .
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission tekemä toimielinten välinen sopimus, 
tehty 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (EYVL L 136, 
31.5.1999).
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tekemä toimielinten välinen sopimus, tehty 6 päivänä toukokuuta 1999, 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta (EYVL C 172, 18.6.1999) .
Komission toteuttamaa rakennepolitiikan täytäntöönpanoa koskevat käytännesäännöt (2000–2006), annettu 6 päivänä 
toukokuuta 1999 (EYVL C 279, 1.10.1999).
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus, annettu 4 päivänä toukokuuta 1999,  uuteen 
yhteispäätösmenettelyyn (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artikla)  sovellettavista käytännön menettelytavoista 
(EYVL C 148, 28.5.1999).
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tekemä toimielinten välinen sopimus, tehty 22 päivänä joulukuuta 1998,  
yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevista yhteisistä suuntaviivoista (EYVL C 73, 17.3.1999).
Toimielinten välinen sopimus, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi 
kodifioimiseksi (EYVL C 102, 4.4.1996).
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen julistus demokratiasta, avoimuudesta ja toissijaisuudesta (EYVL C 
329, 6.12.1993).
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1975, neuvottelumenettelyn 
käyttöönottamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä (EYVL C 89, 22.4.1975).
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ohimennen 43 artiklassa perustana tarkistuslausekkeen käyttämiselle). Sopimus on toki tehty 
voimassa olevien oikeuksien mukaisesti, mutta perustuslain allekirjoittamisella ilmaistu 
poliittinen tahto ja lain henki olisi voitu mainita jo johdanto-osassa.

Viittaus Euroopan parlamentin työjärjestykseen sisältää nyt myös 120 artiklan (jossa 
käsitellään toimielinten välisiä sopimuksia) ja liitteen VII menettelystä, jota Euroopan 
parlamentti noudattaa  käsitellessään luottamuksellisia ja arkaluontoisia asiakirjoja ja tietoja.

Maininta molempien toimielinten sitoutumisesta yhteisön lainsäädännön saattamiseen osaksi 
kansallista oikeutta ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon on myös uutta, vaikka 36 artiklan 
sisältö vain toistaakin liitteen 1 nykyisen 13 kohdan  ensimmäisen alakohdan sanamuodon.

Viimeistä edeltävässä johdanto-osan kappaleessa täsmennetään, että sopimus ei vaikuta 
parlamentin, komission eikä, ja tämä on uutta, "minkään muun unionin toimielimen tai 
elimen" valtuuksiin tai toimivaltaan, minkä pitäisi poistaa kaikenlainen mahdollinen etenkin 
neuvoston arvostelu.

Osastossa I täsmennetään sopimuksen soveltamisala ja korvataan nykyisiä "yleisiä 
periaatteita" muuttamatta niitä kuitenkaan oleellisesti.

Osastossa II käsitellään poliittista vastuuta ja esitetään sopimuksen osa, johon on koottu 
nykyisen puitesopimuksen merkittävimmät uudistukset. Osaan on lisätty eturistiriitaa 
koskevia (2 artikla) ja komission jäsenen toimikauden aikana vaihtuessa noudatettavaa 
menettelyä koskevia (4 artikla) säännöksiä. Esittelijä korostaa tältä osin sitä, että tässä 
yhteydessä on tietysti syytä ottaa huomioon viimeistä edeltävä johdanto-osan kappale, josta 
on edellä ollut puhetta. Uuden komission hyväksymiseksi vahvistetut järjestelyt, jotka on 
mainittu yksityiskohtaisesti työjärjestyksen 99 artiklassa, mainitaan nyt sopimuksen 7 
artiklassa, jolla komission jäseniksi nimitetyt velvoitetaan antamaan kaikki asiaankuuluva 
tieto.

Osastossa III ("rakentava vuoropuhelu ja tiedonkulku") yhdistetään molemmat entiset osat, 
jotka koskevat rakentavan vuoropuhelun laajentamista ja poliittista yhteistyötä sekä
tiedonkulkua, ja se jakautuu kolmeen lukuun, joita ovat ( i) yleiset määräykset, ii) ulkosuhteet, 
laajentuminen ja kansainväliset sopimukset sekä iii) talousarvion toteuttaminen), ja osastoon 
liitetään myös olennainen osa nykyisen liitteen 2 määräyksiä.

Säännöllinen poliittinen vuoropuhelu vahvistetaan kaikkein korkeimmalla tasolla 
puheenjohtajakokouksessa (10 artikla).

Uutena velvoitteena komissiolla on ilmoittaa kannastaan parlamentin pyytäessä sitä kaikista 
jäsenvaltioiden aloitteista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan (15 artikla) 
mukaisesti.

Komission asiantuntijaryhmiä  ja niiden toimia koskevan kaiken asiaankuuluvan tiedon 
julkisuus on nyt taattu (16 artikla).

Lisäksi komissio sitoutuu kuulemaan etukäteen budjettivallan käyttäjää kaikista  rahoitustukia 
koskevista avunantajien konferensseissa esitetyistä lupauksista (22 artikla).
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Uudella artiklalla lujitetaan yhteistyötä vaalitarkkailuun liittyvissä asioissa ja taataan 
komission tuki EU :n tarkkailijoihin kuuluville parlamentin valtuuskunnille (23 artikla).

Osastossa IV, joka koskee yhteistyötä lainsäädäntömenettelyissä ja ohjelmasuunnittelussa, 
toistetaan olennaisilta osin nykyisen liitteen 1 sisältö, jossa on "erityinen sopimus 
lainsäädäntömenettelystä", ja liitetään entiset 2, 5 ja 7 artiklat. Osasto jakautuu kolmeen 
lukuun, joita ovat 
( i) komission lainsäädäntöohjelma ja politiikka sekä unionin monivuotinen 
ohjelmasuunnittelu, ii) yleiset lainsäädäntömenettelyt, iii) erityiset lainsäädäntömenettelyt ja 
komission täytäntöönpanovalta).

27 artikla on jatkoa sitoumuksille, jotka kirjattiin 16. joulukuuta 2003 tehdyn lainsäädännön 
parantamista koskevan toimielinten välisen sopimuksen puitteissa (erityisesti sopimuksen 4 
artiklan toinen alakohta1), ja se ennakoi myös perustuslakisopimuksen I-26 artiklan 1 kohdan 
viimeisen lauseen toimeenpanoa ["(komissio) tekee aloitteet unionin vuotuisten ja 
monivuotisten ohjelmien laatimiseksi pyrkien toimielinten välisiin sopimuksiin".]

35 artiklalla sopimukseen sisällytetään sitoumukset, jotka komissio kirjasi pankki-, vakuutus-
ja arvopaperialan toimeenpanotoimiin sovellettavan "Lamfalussyn" menettelyn 
täytäntöönpanossa, ja viitataan Euroopan parlamentin ja komission kahdenväliseen 
sopimukseen2 "komitologian" päätöksen, jonka neuvosto teki 28. kesäkuuta 1999, 
täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Osastossa V käsitellään komission osallistumista parlamentin työhön ja toistetaan oleellisilta 
osin nykyinen osa, joka koskee "parlamentin työn kulkua". Osaan kuitenkin lisätään 
parlamentin valiokuntien sitoutuminen suurempaan kurinalaisuuteen.

Osastossa VI toistetaan nykyiset loppumääräykset, joita kuitenkin täydennetään, kuten 
mainittu, lausekkeella (43 artikla), jossa säädetään, että sopimus tarkistetaan 
perustuslakisopimuksen voimaantulon aiheuttamien seurausten huomioon ottamiseksi 
(määrätty periaatteessa IV-447 artiklan mukaisesti 1 päivälle marraskuuta 2006).

Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi esitetty uusi puitesopimus lujittaa vuoden 2000 tekstin 
säännöstöä ja se tuo lisäksi tiettyjä juuri lueteltuja edistysaskelia, joilla lujitetaan näiden 
kahden toimielimen välisiä poliittisia suhteita, ja puheenjohtaja Barroson sanoja käyttäen, 
ilmaistaan toimielimiä yhdistävää "myönteistä kumppanuutta".

  
1 "Neuvosto ilmoittaa hyvissä ajoin Euroopan parlamentille monivuotisesta strategisesta ohjelmaluonnoksesta, 
jota se suosittaa Eurooppa-neuvostolle hyväksyttäväksi. Kyseiset kolme toimielintä ilmoittavat toisilleen 
vuosittaisista lainsäädäntöaikatauluistaan, jotta voidaan sopia yhteisestä vuosittaisesta suunnitelmasta."
2 EYVL L 256, 10.10.2000, s. 19
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