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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta parlamentin jäseniä koskevien 
menettelysääntöjen osalta
(2005/2075(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 18. maaliskuuta 2005 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon puhemiehistön 7. maaliskuuta 2005 tekemät ehdotukset työjärjestyksen 
muuttamiseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 202 artiklan,

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

A. katsoo, että on tärkeää varmistaa parlamentin työskentelyn arvokkuus säilyttämällä 
kuitenkin keskustelujen eloisa luonne,

B. katsoo, että työjärjestyksen määräykset eivät nykymuodossaan aina anna mahdollisuutta 
puuttua tarkoituksenmukaisesti häiriötekijöihin, jotka haittaavat parlamentin työskentelyä 
ja muuta toimintaa parlamentin tiloissa,

C. katsoo, että kuten kaikissa parlamentaarisissa edustuslaitoksissa, myös Euroopan 
parlamentissa tarvitaan keinot seuraamusten langettamiseksi sellaisille jäsenille, jotka 
eivät noudata menettelysääntöjä, joiden yleisperiaatteet parlamentti määrittelee, sekä 
sisäinen menettely tällaisten seuraamusten langettamisesta valittamiseksi, jotta voidaan 
turvata jäsenten oikeus puolustautua,

1. päättää tehdä työjärjestykseen jäljempänä esitettävät muutokset;

2. kehottaa puhemiehistöä tekemään menettelysääntöihin näissä muutoksissa tarkoitetut 
täsmennykset kolmen kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä;

3. päättää, että muutokset tulevat voimaan sen istuntojakson ensimmäisenä päivänä, joka 
seuraa edellisessä kohdassa tarkoitettua puhemiehistön päätöstä;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille.
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Voimassa oleva teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
9 artiklan otsikko ja 1 kohta

Menettelysäännöt Jäsenten taloudelliset edut,
menettelysäännöt ja pääsy Euroopan 

parlamenttiin
1. Parlamentti voi määrätä jäsenilleen
menettelysäännöt. Säännöistä päätetään 
202 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ne
otetaan tämän työjärjestyksen liitteeksi. 

1. Parlamentti voi määrätä jäsenilleen 
taloudellisia etuja koskevat 
avoimuussäännöt, jotka otetaan tämän 
työjärjestyksen liitteeksi. 

Säännöillä ei voi estää tai rajoittaa jäsentä 
edustajantoimen hoitamisessa tai siihen 
liittyvässä poliittisessa tai muussa 
toiminnassa.

Säännöillä ei voi estää tai rajoittaa jäsentä 
edustajantoimen hoitamisessa tai siihen 
liittyvässä poliittisessa tai muussa 
toiminnassa.

Perustelu

On tarpeen mukauttaa artiklan otsikkoa ja sen ensimmäisen kohdan sanamuotoa, jotta ne 
olisivat johdonmukaiset uusissa 1 a, 1 b, 1 c, 1 d ja 1 e kohdassa tehtävien lisäysten kanssa.

Tarkistus 2
9 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Parlamentin istuntojen sekä 
valiokuntien, valtuuskuntien ja osan I 
luvussa 3 mainittujen parlamentin 
muiden elinten kokousten aikana sekä 
parlamentin toimipaikoissa yleisesti on 
kaikessa käyttäytymisessä noudatettava 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa lueteltuja 
periaatteita ja arvoja, säilytettävä 
parlamentin arvokkuus ja vältettävä 
vaarantamasta parlamentin työskentelyn 
moitteetonta sujumista.
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Perustelu

Tässä määritellään samalla sekä jäsenten käyttäytymistä koskevat pääperiaatteet – minkä 
vuoksi nimenomaan viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan – että 
seuraavissa kohdissa lueteltavien menettelysääntöjen soveltamisala.

Tarkistus 3
9 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Puhemiehistö, joka kunnioittaa 
täysimääräisesti primaarioikeudessa ja 
jäsenten asemaa koskevissa säännöissä 
määriteltyjä jäsenten oikeuksia, 
täsmentää tämän artiklan 1 a ja 
1 c kohdassa annettujen suuntaviivojen 
mukaisesti parlamentin jäseniä koskevat 
menettelysäännöt ja ottaa huomioon 
niissä kuvatun käyttäytymisen hetkellisen, 
jaksottaisen tai pysyvän luonteen. Näitä 
sääntöjä sovelletaan 1 a kohdassa 
lueteltuihin elimiin ja paikkoihin. 
Säännöt toimitetaan henkilökohtaisesti 
kullekin parlamentin jäsenelle, ja ne 
otetaan tämän työjärjestyksen liitteeksi.

Perustelu

Tämä kohta valtuuttaa puhemiehistön täsmentämään uusissa 1 a ja 1 c kohdassa 
määriteltyjen suuntaviivojen pohjalta ja niitä kunnioittaen jäseniin sovellettavat 
yksityiskohtaiset menettelysäännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa parlamentin 
työskentelyn ja toiminnan moitteeton sujuminen. Menettelysäännöt toimitetaan 
henkilökohtaisesti kaikille jäsenille avoimuuden takaamiseksi ja jotta voitaisiin varmistua 
siitä, että yksikään jäsen ei voi väittää olevansa tietämätön säännöistä. 

Tarkistus 4
9 artiklan 1 c kohta (uusi)

1 c. On erotettava toisistaan yhtäältä 
näkyvä mutta hiljainen käytös, joka 
voidaan hyväksyä, mikäli se ei ole 
loukkaavaa ja/tai panettelevaa ja mikäli 
se pysyy kohtuuden rajoissa eikä johda 
yhteenottoihin, ja toisaalta käytös, joka 
aktiivisesti häiritsee jotakin parlamentin 
toimintaa, samoin kuin ilman lupaa 
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tapahtuva luottamuksellisen käsittelyn 
yhteydessä saatujen tietojen 
luovuttaminen. 

Perustelu

On rajattava soveltamistavat, joista puhemiehistö päättää, jättämällä jäsenille kuitenkin 
tiettyä liikkumatilaa erilaisten itseilmaisun muotojen osalta. Lisäksi on tarpeen luoda 
oikeusperusta, jonka avulla säännös voidaan ulottaa luottamuksellisuuden loukkauksiin, kun 
siihen on laillinen peruste.

Tarkistus 5
9 artiklan 1 d kohta (uusi)

1 d. Toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
puhemiehistön 1 b kohdan mukaisesti 
täsmentämien menettelysääntöjen 
noudattaminen, määrätään 146–
148 artiklassa. Puhemiehistö, joka ottaa 
huomioon sääntöjen rikkomisen 
vakavuusasteen, laatii sääntöjen 
soveltamista koskevat suuntaviivat ja 
toimittaa ne henkilökohtaisesti kaikille 
jäsenille. 

Perustelu

Tässä samalla sekä lisätään viittaus artikloihin, joissa määrätään menettelysääntöjen 
rikkomisen yhteydessä toteutettavista mahdollisista toimenpiteistä, että annetaan 
puhemiehistölle toimivalta määritellä näiden toimenpiteiden soveltamista koskevat 
suuntaviivat, jotka on edellä 1 b kohdassa esitettyjen avoimuussyiden vuoksi toimitettava 
kaikille parlamentin jäsenille.

Tarkistus 6
9 artiklan 1 e kohta (uusi)

1 e. Jos henkilö, jonka parlamentin jäsen 
on ottanut työhön tai jonka pääsyä 
parlamenttiin tämä on helpottanut, rikkoo 
puhemiehistön 1 b kohdan mukaisesti 
täsmentämiä menettelysääntöjä, vastuu 
asiasta on asianomaisella parlamentin 
jäsenellä. Pääsihteeri valvoo, että kyseiset 
henkilöt noudattavat näitä sääntöjä, ja jos 
sääntöjä rikotaan, puhemies ryhtyy 



PR\567919FI.doc 7/15 PE 357.945v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

tarvittaessa 146–148 artiklan mukaisiin 
toimenpiteisiin.

Perustelu

Tiettyjen todellisten tapahtumien yhteydessä on todettu, että välikohtausten aiheuttajina ovat 
olleet parlamentin jäseniin sidoksissa olevat henkilöt tai henkilöt, joiden pääsyä 
parlamenttiin jäsenet ovat helpottaneet. Siksi onkin syytä langettaa vastuu asiasta 
asianomaisille parlamentin jäsenille sekä antaa pääsihteerille välineet varmistaa, että myös 
tavalla tai toisella parlamentin jäseniin sidoksissa olevat henkilöt noudattavat jäseniin 
sovellettavia menettelysääntöjä.

Tarkistus 7
96 artiklan 3 kohta

3. Parlamentin valiokuntien kokoukset ovat 
pääsääntöisesti julkisia. Valiokunnat voivat 
kuitenkin viimeistään hyväksyessään 
kokouksen esityslistan päättää jakaa siinä 
olevat kohdat julkisesti ja suljetuin ovin 
käsiteltäviin kohtiin. Jos kokous pidetään 
suljetuin ovin, valiokunta voi kuitenkin 
saattaa asiakirjat ja pöytäkirjat julkisesti 
saataville, jollei Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1–4 alakohdassa toisin säädetä.

3. Parlamentin valiokuntien kokoukset ovat 
pääsääntöisesti julkisia. Valiokunnat voivat 
kuitenkin viimeistään hyväksyessään 
kokouksen esityslistan päättää jakaa siinä 
olevat kohdat julkisesti ja suljetuin ovin 
käsiteltäviin kohtiin. Jos kokous pidetään 
suljetuin ovin, valiokunta voi kuitenkin 
saattaa asiakirjat ja pöytäkirjat julkisesti 
saataville, jollei Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1–4 alakohdassa toisin säädetä. 
Valiokunnan puheenjohtaja voi jakaa 
valiokunnan jäsenille luottamuksellisina 
asiakirjat, joihin sovelletaan mainitun 
4 artiklan mukaisia poikkeuksia. Tämän 
työjärjestyksen 146–148 artiklaa 
sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa 
rikotaan luottamuksellisuutta koskevia 
sääntöjä.

Perustelu

Mikään säännös ei tällä hetkellä valtuuta valiokuntien puheenjohtajia jakamaan valiokunnan 
jäsenille haltuunsa toimitettuja luottamuksellisia asiakirjoja – parlamentin sisäiset asiakirjat 
mukaan luettuina. On tarpeen korjata tämä puute mutta määrätä samalla seuraamuksista, 
joita sovelletaan luottamuksellisuuden rikkomiseen. Kuten 9 artiklan 1 c kohdassa (uusi) 
täsmennetään, menettelysäännöissä on määrättävä luottamuksellisuuden noudattamisesta.
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Tarkistus 8
Osa VI, luku 3 a (uusi), otsikko (uusi) (lisätään 146 artiklan edelle)

LUKU 3 a
MENETTELYSÄÄNTÖJEN 
RIKKOMISEN YHTEYDESSÄ 
TOEUTETTAVAT TOIMENPITEET

Perustelu

Uuden luvun luominen on kompromissi, jonka myötä työjärjestyksen nykyinen rakenne 
voidaan säilyttää mutta samalla voidaan kuitenkin myös korostaa, että luvussa tarkoitettuja 
toimenpiteitä ei sovelleta yksinomaan parlamentin istuntoihin (osa VI, johon 146–148 artikla 
kuuluvat) vaan kaikkiin 9 artiklan 1 a (uusi) kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.

Tarkistus 9
146 artiklan otsikko ja 1 kohta

Järjestyksenpito istuntosalissa Välittömät toimenpiteet
1. Puhemies kehottaa istunnon aikana 
häiriötä aiheuttavaa jäsentä palaamaan 
järjestykseen.

1. Puhemies kehottaa jäsentä, joka ei 
noudata 9 artiklan 1 a, 1 b ja 1 c kohdan 
mukaisia menettelysääntöjä, palaamaan 
järjestykseen.

Perustelu

Tästä lähtien on tarpeen viitata 9 artiklan uudistetun sanamuodon mukaisiin 
menettelysääntöihin, jotka kattavat istunnon aikana tapahtuvat häiriöt mutta joiden 
soveltamisala on samalla huomattavasti laajempi. Myös artiklan otsikkoa on syytä muuttaa, 
jotta voidaan erottaa toisistaan välikohtauksen yhteydessä välittömästi toteutettavat 
toimenpiteet ja mahdollisesti myöhemmin langetettavat seuraamukset.

Tarkistus 10
146 artiklan 3 kohta

3. Jos rikkomus yhä toistuu, puhemies voi 
poistaa jäsenen istuntosalista istunnon 
loppuajaksi. Pääsihteeri huolehtii 
parlamentin vahtimestareiden ja 
tarvittaessa turvallisuudesta vastaavan 
henkilökunnan avustuksella, että tähän 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 

3. Jos rikkomus yhä toistuu, tai, 
vakavammissa tapauksissa ja erityisesti 
juhlallisissa istunnoissa, välittömästi 
tuloksettoman ensimmäisen kehotuksen 
jälkeen, puhemies voi poistaa jäsenen 
istuntosalista istunnon loppuajaksi. 
Pääsihteeri huolehtii parlamentin 
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ryhdytään välittömästi. vahtimestareiden ja tarvittaessa 
turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan 
avustuksella, että tähän 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhdytään välittömästi.

Perustelu

Istunnon puheenjohtajan on voitava välittömästi poistaa istuntosalista jäsen, joka ei noudata 
ensimmäistä kehotusta palata järjestykseen, mikäli jäsenen aiheuttama häiriö on niin vakava, 
että se väistämättä vaarantaisi parlamentin työskentelyn moitteettoman sujumisen ja 
parlamentin maineen. Tämä koskee erityisesti juhlallisia istuntoja, joihin osallistuu 
merkittäviä vieraita.

Tarkistus 11
146 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jos parlamentissa esiintyvä häiriö 
uhkaa olla haitaksi parlamentin 
työskentelylle, puhemies päättää istunnon 
tai keskeyttää sen määräajaksi 
järjestyksen palauttamiseksi. Jos 
puhemies ei saa itseään kuulluksi, hän 
poistuu puhemiehen paikalta, jolloin 
istunto keskeytyy. Puhemies kutsuu 
istunnon uudelleen koolle.

(Tässä tarkistuksessa toistetaan nykyisen 148 artiklan sanamuoto.)

Perustelu

Nykyisen 148 artiklan teksti siirretään uuteen kohtaan, sillä siinä selvästikin määrätään 
välittömästi toteutettavista toimenpiteistä.

Tarkistus 12
146 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Istunnon puheenjohtaja voi tilanteen 
niin vaatiessa ja menettelysääntöjen 
rikkomisen vakavuus huomioon ottaen 
pyytää puhemiestä panemaan täytäntöön 
147 artiklan seuraavaan istuntojaksoon 
tai asianomaisen elimen seuraavaan 
kokoukseen mennessä.
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Perustelu

On tarpeen määrätä yhtäältä tapauksista, joissa istuntoa – tai vastaavasti valiokunnan 
kokousta – johtaa joku muu kuin parlamentin puhemies, ja toisaalta tapauksista, joissa on 
kyse jostakin muusta parlamentin elimestä tai joissa välikohtaus tapahtuu parlamentin 
tiloissa. Tämä siksi, että vain parlamentin varsinainen puhemies voi päättää 147 artiklassa 
tarkoitettujen seuraamusten langettamisesta ja että niin ollen on tarpeen erikseen määrätä 
puhemiehelle tarvittaessa esitettävästä toimintapyynnöstä.

Tarkistus 13
147 artikla

Jäsenten poistaminen istuntosalista Seuraamukset
1. Annettuaan virallisen huomautuksen 
puhemies voi vakavissa 
järjestyshäiriötapauksissa tai jos 
parlamentin toimintaa häiritään ehdottaa 
parlamentille joko välittömästi tai 
viimeistään seuraavalla istuntojaksolla 
varoituksen antamista, johon ilman eri 
toimenpiteitä liittyy istuntosalista 
poistaminen välittömästi sekä kahdesta 
viiteen päivään kestävä istunnoista 
pidättäminen.

1. Jos 146 artiklan mukaiset toimenpiteet 
eivät ole tarkoituksenmukaisia tai eivät 
riitä tai jos kyse on vakavasta 
rikkomuksesta, puhemies tekee 
asianomaisen jäsenen kanssa 
keskusteltuaan ja puhemiehistön 
9 artiklan 5 kohdan mukaisesti laatimia 
suuntaviivoja noudattaen perustellun 
päätöksen asianmukaisista 
seuraamuksista ja ilmoittaa niistä 
asianomaiselle jäsenelle sekä niille 
parlamentin elimille, joihin tämä kuuluu, 
ennen kuin ilmoittaa asiasta 
täysistunnossa.

2. Parlamentti päättää kyseiseen 
järjestyksenpidolliseen toimenpiteeseen 
ryhtymisestä puhemiehen päättämänä 
ajankohtana, joka voi olla istunto, jonka
aikana järjestystä on häiritty, tai jos 
parlamentin toimintaa on häiritty 
istuntosalin ulkopuolella, ajankohta, 
jolloin asiasta on ilmoitettu puhemiehelle, 
tai joka tapauksessa viimeistään seuraava 
istuntojakso. Asianomaisella jäsenellä on 
oikeus tulla kuulluksi parlamentissa 
ennen äänestystä. Hänellä on enintään 
viisi minuuttia puheaikaa.

2. Nämä seuraamukset voivat koostua 
yhdestä tai useammasta seuraavassa 
lueteltavasta toimenpiteestä:
a) jäsenelle annetaan huomautus;
b) jäsenen oikeus päivärahaan ja/tai 
yleiseen kulukorvaukseen pidätetään 
enintään kolmen kuukauden ajaksi;
c) jäsenelle annetaan määräaikainen 
kielto osallistua mihinkään parlamentin 
toimintaan tai osaan sen toiminnasta 
vähintään kahden ja enintään 
kahdenkymmenen parlamentin tai minkä 
tahansa sen elimen peräkkäisen 
istuntopäivän aikana, rajoittamatta 
kuitenkaan hänen oikeuttaan äänestää 
täysistunnossa menettelysääntöjä tiukasti 
noudattaen;
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d) puheenjohtajakokoukselle toimitetaan 
18 artiklan mukaisesti ehdotus jonkin tai 
joidenkin asianomaisen jäsenen 
hoitamien parlamentin sisäisten 
luottamustehtävien pidättämisestä tai 
peruuttamisesta;
e) kun kyse on sellaisesta teosta, jolla voi 
olla rikosoikeudellisia seuraamuksia, asia 
toimitetaan oikeusviranomaisten 
käsiteltäväksi ja siitä ilmoitetaan 
täysistunnossa, mikä  johtaa asiasta 
vastaavalle valiokunnalle toimitettavaan 
pyyntöön asianomaisen jäsenen 
parlamentaarisen koskemattomuuden 
pidättämisestä.

3. Esitetystä järjestyksenpidollisesta 
toimenpiteestä toimitetaan koneäänestys 
ilman keskustelua. Työjärjestyksen 149 
artiklan 3 kohdan ja 160 artiklan 1 
kohdan mukaiset pyynnöt eivät ole 
sallittuja.

Perustelu

Tämän uuden artiklan myötä korvataan kokonaisuudessaan nykyinen 147 artikla ja otetaan 
käyttöön 2 artiklassa lueteltavat seuraamukset, joista e alakohtaa lukuun ottamatta jo 
määrätään työjärjestyksen 18 artiklassa ja liitteen VII luvun A 5 kohdassa sekä 
puhemiehistön vahvistamien Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien 
sääntöjen 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa (kohdissa käsitellään päivärahaa, jonka rinnalle 
tuntuisi asianmukaiselta ottaa myös yleinen kulukorvaus). Uuden e alakohdan myötä pyritään 
tuomaan ratkaisu kaikkein vakavimpiin tapauksiin, jotka saattavat johtaa rikosoikeudellisiin 
seuraamuksiin ja joissa voi erityisesti olla kyse ruumiillisista väkivallanteoista. Vain 
parlamentin puhemiehellä on 1 kohdan nojalla valtuudet langettaa seuraamuksia. Kohdassa 
myös määrätään kunkin seuraamuksen osalta asianmukaisesta julkistamisesta.

Tarkistus 14
148 artikla

Häiriöt Sisäinen valitusmenettely
Jos parlamentissa esiintyvä häiriö uhkaa 
olla haitaksi parlamentin työskentelylle, 
puhemies päättää istunnon tai keskeyttää 
sen määräajaksi järjestyksen 
palauttamiseksi. Jos puhemies ei saa 
itseään kuulluksi, hän poistuu 

1. Parlamentin jäsen, jolle on langetettu 
yksi tai useampi 147 artiklan 2 kohdan a, 
b, c ja d alakohdassa tarkoitettu 
seuraamus, voi kahden viikon kuluessa 
seuraamuksen antamisesta tiedoksi 
toimittaa kvestorikollegiolle päätöstä 
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puhemiehen paikalta, jolloin istunto 
keskeytyy. Puhemies kutsuu istunnon 
uudelleen koolle.

koskevan sisäisen valituksen ilman 
lykkäävää vaikutusta.

2. Kvestorikollegio tutkii näin tehdyn 
valituksen tutustuen syihin, joihin 
puhemiehen päätös perustuu, ja kuullen 
asianomaista jäsentä.
3. Puhemiehistö voi kvestorikollegion 
ehdotuksesta ja viimeistään neljän viikon 
kuluttua valituksen jättämisestä hylätä tai 
vahvistaa yhden tai useamman 
langetetuista seuraamuksista tai lieventää 
sitä tai niitä. Jos asiasta ei ole asetetussa 
määräajassa tehty päätöstä, valitus 
katsotaan hylätyn.

(Tämän mietintöluonnoksen tarkistuksessa 11 kyseisen artiklan korvattu teksti siirretään 
146 artiklan 3 a kohtaan (uusi))

Perustelu

Tämä on kokonaan uusi artikla (sen nykyinen sisältö siirretään 146 artiklan 3 a kohtaan 
(uusi). Siinä määrätään sisäisestä menettelystä, jonka turvin voidaan valittaa puhemiehen 
langettamasta seuraamuksesta, lukuun ottamatta muutetun 147 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettua seuraamusta, josta ei välttämättä voi valittaa. Artiklan myötä 
turvataan kaikissa riita-asioissa välttämätön mahdollisuus sisäiseen muutoksenhakuun. Sen 
myötä puhemiehistö valtuutetaan ratkaisemaan valitukset, joskin niiden tutkinnasta vastaa 
kvestorikollegio, jolla on parhaat mahdollisuudet puolustaa jäsenten henkilökohtaisia etuja. 
Toimenpiteiden tehokkuuden ja menettelyn jatkuvuuden varmistamiseksi artiklassa määrätään 
yhtäältä siitä, että valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta, ja toisaalta siitä, että valitus 
katsotaan hylätyn, mikäli asiasta ei ole asetetussa määräajassa (jossa otetaan huomioon 
ulkoisen valitusmenettelyn määräajat) tehty päätöstä. Viimeksi mainittu tapaus saattaisi 
ilmetä parlamentin lomien aikana.  
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PERUSTELUT

I. MIETINNÖN TARKOITUS

Euroopan parlamentissa on vuosien myötä sattunut useita välikohtauksia pääasiallisesti –
joskaan ei yksinomaan – istuntosalissa. Tämän vuoksi on syytä määritellä tarkemmin 
parlamentin jäseniä koskevat menettelysäännöt ja keinot, joilla varmistetaan niiden 
noudattaminen sekä määrätään seuraamukset niiden rikkomisesta. Asiaa koskevat parlamentin 
työjärjestyksen nykyiset määräykset (146–148 artikla) ovat osoittautuneet selvästi 
puutteellisiksi, minkä vuoksi onkin harkittava niiden muuttamista ylittämättä kuitenkaan siinä 
yhteydessä parlamentin toimivaltaa. Näin erityisesti silloin, kun kyseessä ovat parlamentin 
jäsenen toimivaltuuksien harjoittamista koskevat oikeudet ja hankala kysymys 
parlamentaarisen ilmaisunvapauden sallituista ja kielletyistä ilmenemismuodoista. Tämän 
mietinnön ehdotuksissa on lähdetty tarpeesta löytää tasapaino, jossa Euroopan parlamentti voi 
toimia samalla sekä eloisasti että arvokkaasti – ja päinvastoin.

II. ILMAANTUNEITA ONGELMIA

Parlamentin työskentelyn moitteetonta sujumista haitanneet häiriöt ovat vuosien saatossa 
käyneet yhä monilukuisemmiksi ja voimakkaammiksi. Kuluvalle vaalikaudelle on sen alusta 
lähtien ja eittämättä jäsenten yhä suuremman erilaisuuden ja heidän edustamiensa poliittisten 
suuntausten lisääntyvän kirjavuuden vuoksi ollut ominaista häiriöiden määrän 
moninkertaistuminen.

Näitä häiriöitä on aiheutettu keskeyttämällä toistuvasti puheenvuoroja, pitämällä yhä 
yleisemmin meteliä tai provosoimalla sitä, nostamalla esiin kylttejä tai banderolleja tai 
kantamalla joukolla tietyin viestein koristeltuja vaatteita. Parlamentin jäsenet ovat jopa 
lyöneet toisiaan, ja parlamentin järjestämiä tai sen tiloissa pidettyjä tapahtumia on häiritty 
muun muassa turvautumalla ulkopuolisiin henkilöihin, jotka tietyt jäsenet ovat päästäneet 
parlamentin tiloihin.

Vaikka häiriöt ovatkin pääasiassa sattuneet istuntosalissa, niitä on joskus tapahtunut myös 
parlamentin elinten muissa kokoushuoneissa tai muissa tiloissa parlamentin sisällä.

III. YLEISET SUUNTAVIIVAT RATKAISULLE

Kokemus on osoittanut, että välineet, joita parlamentin virkamiehillä ja elimillä on käytössään 
työskentelyn sujumisen takaamiseksi, eivät enää sovellu yhä lukuisampien ja kirjavampien 
välikohtausten selvittämiseen. Välineillä ei kyetä estämään välikohtauksia eikä määräämään 
niistä asianmukaisia tai edes tehokkaita seuraamuksia.

Työjärjestyksen tarkistamiseksi tehdyillä ehdotuksilla pyritään kansallisten parlamenttien 
tilannetta koskevan vertailututkimuksen (asiakirja PE 360.483) ja 13. kesäkuuta 2005 
pidetyssä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kokouksessa esitetyn 
oikeudellisen yksikön lausunnon valossa täsmentämään käyttäytymissääntöjä, joita 
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parlamentin jäsenten olisi noudatettava toimiessaan parlamentin tiloissa ja hoitaessaan 
parlamentin toimintaan liittyviä tehtäviä. Niin ikään pyritään määrittelemään sääntöjen 
rikkomisesta langetettavat mahdolliset seuraamukset, jotta voitaisiin turvata sekä 
parlamentille myönnetyn toimivallan sopusointuinen käyttö että unionin toimielimille ja 
parlamentaariselle edustajakokoukselle ominainen arvokkuus.

Koska kyse ei ole työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta, muutokset ehdotetaan tehtäväksi 
työjärjestyksen nykyisen rakenteen puitteissa ja artiklojen numerointia muuttamatta.

Itse työjärjestykseen on eittämättä tarpeen sisällyttää käyttäytymissääntöjä ohjaavat 
suuntaviivat, ja samoin olisi määriteltävä niiden rikkomisesta langetettavien seuraamusten 
luonne. Puhemiehistö sitä vastoin voitaisiin valtuuttaa täsmentämään sääntöjen yksityiskohdat 
ja laatimaan seuraamusten soveltamista koskevat suuntaviivat.

Jotta voitaisiin varmistaa toimenpiteiden tehokkuus, riippumattomuus politiikasta ja nopeus, 
näyttäisi niin ikään olevan tarpeen antaa täysistunnon sijasta parlamentin puhemiehelle 
toimivalta päättää näihin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Samalla olisi kuitenkin määrättävä 
sisäisestä valitusmenettelystä puolustautumisoikeuden suojaamiseksi.

Keskustelujen vilkkaan luonteen säilyttämiseksi ja niiden näivettymisen välttämiseksi olisi 
syytä erottaa toisistaan luonteeltaan hiljaiset mielenilmaisut ja ilmaisut, jotka väistämättä 
vaarantavat työskentelyn moitteettoman sujumisen. Edellisiin voisi kuulua mielipiteiden 
kaikkinainen esille asettaminen, joka kuitenkin olisi sallittua vain sikäli, kuin se ei vaaranna 
keskinäistä kunnioitusta eikä itsessään suoraan aiheuta jälkimmäiseen luokkaan kuuluvia 
häiriöitä. Toiseen luokkaan voisivat kuulua kaikkinaiset asiattomista puheenvuoroista 
aiheutuvat häiriöt, solvaukset, metelöinti tai muu tahallinen epäjärjestys aina ruumiillisen 
koskemattomuuden loukkauksiin saakka. Tässä yhteydessä on otettava huomioon häiriön 
kesto ja/tai toistuvuus, jotta voitaisiin arvioida, missä määrin se voidaan hyväksyä, ja/tai 
määrittää langetettava seuraamus.

Jotta istunnon puheenjohtaja voisi puuttua häiriöihin välittömästi ja tehokkaasti, hänellä olisi 
oltava käytössään valikoima välineitä, joiden avulla hän ensin pyrkii estämään tilanteen 
pahenemisen ja, mikäli tämä ei onnistu, voi turvautua vahtimestareiden tai äärimmäisen 
vakavissa tapauksissa jopa turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan apuun (mistä jo 
määrätään työjärjestyksen 146 artiklan 3 kohdassa). Näilläkin henkilöillä olisi epäilemättä 
oltava paremmat valmiudet tällaisia tilanteita varten.

Niiden välittömien toimenpiteiden lisäksi, joihin istunnon puheenjohtaja voi turvautua ja 
joista jo määrätään työjärjestyksessä, on myös pohdittava häiriöitä aiheuttaneille jäsenille 
langetettavia mahdollisia seuraamuksia ja niitä varten tarvittavia menettelyjä.

Tämän vuoksi parlamentin puhemiehellä on vakavien häiriöiden yhteydessä ja hänelle 
esitetyn asiaa koskevan pyynnön nojalla oltava toimivalta langettaa kustakin häiriöstä 
asianmukainen seuraamus sen mukaan, mitä seuraamuksista työjärjestyksessä varta vasten 
määrätään.

Kaikki ehdotetut seuraamukset, lukuun ottamatta asian toimittamista oikeusviranomaisten 
käsiteltäväksi, perustuvat toimenpiteisiin, joista jo määrätään työjärjestyksen liitteessä VII ja 
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18 artiklassa sekä Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevissa säännöissä. 
Ehdotuksessa näitä toimenpiteitä järkeistetään. Siksi seuraamukset eivät myöskään vaikuta 
jäsenen oikeuteen äänestää täysistunnossa, sillä tähän oikeuteen kiteytyy koko se tehtävä, 
jonka jäsen on valituksi tullessaan saanut: osallistuminen unionin lainsäädäntötyöhön.

Kaikissa tapauksissa puhemiehellä tai – valitusten yhteydessä – puhemiehistöllä on oltava 
riittävästi harkinnanvaraa, ja päätöksen on aina oltava oikeassa suhteessa välikohtauksen 
vakavuuteen.

Koska kyseessä on rangaistus, on kuitenkin määrättävä myös kuulemismenettelystä, jonka 
myötä turvataan väärinkäytökseen syyllistyneen jäsenen oikeus puolustautua sekä annetaan 
hänelle mahdollisuus selvittää tekonsa syitä ja tarvittaessa valittaa päätöksestä. Muussa 
tapauksessa on olemassa vaara, että asia viedään yhteisöjen tuomioistuimeen.

Näiden sisäisten valitusten tutkinta olisi syytä antaa tehtäväksi kvestorikollegiolle. 
Tutkittuaan asian kollegio toimittaa ehdotuksensa puhemiehistölle, joka tekee asiasta 
lopullisen päätöksen sisäisten valitusten käsittelylle asetetussa määräajassa eli kahden 
kuukauden kuluessa.


