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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan muuttamisesta
(2005/2036(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2004 tekemänsä päätöksen valtakirjojen tarkastuksesta1 ja 
erityisesti sen 6 kohdan,

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2005 päivätyn pääsihteerin kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
3 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. Euroopan parlamentin vaalin jälkeen 
puhemies pyytää jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia ilmoittamaan 
parlamentille viipymättä valituksi 
tulleiden jäsenten nimet, jotta kaikki 
jäsenet voivat ryhtyä edustajantoimeensa 
heti ensimmäisen vaalin jälkeisen 
istunnon alusta alkaen.

Samalla puhemies kiinnittää mainittujen 
viranomaisten huomiota 20 päivänä 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen asiaa 
koskeviin säännöksiin ja pyytää heitä 
ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta 
vältetään yhteensopimattomuudet 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa.

  
1 EUVL C 226 E, 15.9.2005, s. 51; esittelijä Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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Perustelut

(Tarkistusteksti vastaa osittain nykyisen 3 artiklan 6 kohtaa, joka poistetaan, jos tarkistus 
hyväksytään.)

Tarkistus 2
3 artiklan -1 a kohta (uusi)

-1 a. Kunkin jäsenen, jonka valituksi 
tulemisesta on ilmoitettu parlamentille, on 
ennen edustajantoimeensa ryhtymistä 
tehtävä kirjallinen ilmoitus siitä, ettei hän 
hoida 20 päivänä syyskuuta 1976 
annetussa säädöksessä tarkoitettuja, 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa ristiriidassa olevia tehtäviä. Niin 
kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole 
tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta 
ratkaistu, jäsen osallistuu parlamentin ja 
sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin 
edellyttäen, että hän on ensin 
allekirjoittanut edellä mainitun kirjallisen 
ilmoituksen.
Jos puhemiehen on yleisessä tiedossa 
olevien seikkojen perusteella pääteltävä, 
että jäsen hoitaa 20 päivänä syyskuuta 
1976 annetussa säädöksessä tarkoitettua, 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa yhteensopimatonta tehtävää, hän 
antaa asiasta tiedon parlamentille ja 
ehdottaa, että edustajantoimen todetaan 
vapautuneen.

Perustelut

(Tarkistusteksti vastaa osittain nykyisen 3 artiklan 5 kohtaa, joka poistetaan, jos tarkistus 
hyväksytään.)

Tarkistus 3
3 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Jäsenen valtakirja voidaan julistaa 
päteväksi vasta sen jälkeen, kun jäsen on 
tehnyt 20 päivänä syyskuuta 1976 
annetun säädöksen 7 artiklasta sekä 
tämän työjärjestyksen liitteestä I johtuvat 

Jäsenen valtakirja voidaan julistaa 
päteväksi vasta sen jälkeen, kun jäsen on 
tehnyt tästä artiklasta sekä tämän 
työjärjestyksen liitteestä I johtuvat 
kirjalliset ilmoitukset. 
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kirjalliset ilmoitukset. 

Tarkistus 4
4 artiklan 4 kohta

4. Kansallisesta lainsäädännöstä 
johtuvista tehtävien 
yhteensopimattomuuksista on ilmoitettava 
parlamentille, joka merkitsee ilmoituksen 
tietoonsa. 

4. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa puhemiehelle 
Euroopan parlamentin jäsenen 
toimikauden päättymisestä jäsenvaltion 
lainsäädännön perusteella joko 
20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun yhteensopimattomuuden 
vuoksi tai siksi, että toimikausi päättyy 
mainitun säädöksen 13 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, puhemies ilmoittaa 
parlamentille toimikauden päättyneen 
jäsenvaltion ilmoittamana päivänä ja 
kehottaa jäsenvaltiota täyttämään 
vapautuneen paikan viipymättä.

Jos jäsenvaltioiden tai unionin 
toimivaltaiset viranomaiset taikka 
asianomainen jäsen ilmoittavat 
puhemiehelle nimityksestä sellaiseen 
virkaan, joka on yhteensopimaton 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa, puhemies antaa asiasta tiedon 
parlamentille, joka toteaa edustajantoimen 
vapautuneen.

Jos jäsenvaltioiden tai unionin 
toimivaltaiset viranomaiset taikka 
asianomainen jäsen ilmoittavat 
puhemiehelle nimityksestä tai valituksi 
tulemisesta sellaiseen virkaan, joka on 
20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaan yhteensopimaton Euroopan 
parlamentin jäsenen tehtävien kanssa, 
puhemies antaa asiasta tiedon 
parlamentille, joka toteaa edustajantoimen 
vapautuneen.

Tarkistus 5
4 artiklan 6 kohdan 2 luetelmakohta

- kun jäsen on nimitetty virkaan, joka on 
joko kansallisten vaalilakien tai
20 päivänä syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen 7 artiklan perusteella 
yhteensopimaton Euroopan parlamentin 
jäsenen tehtävien kanssa: jäsenvaltioiden, 
unionin toimivaltaisten viranomaisten tai 
asianomaisen jäsenen ilmoittama päivä.

- kun jäsen on nimitetty tai tullut valituksi
virkaan, joka on 20 päivänä syyskuuta 
1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 tai 
2 kohdan perusteella yhteensopimaton 
Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa: jäsenvaltioiden, unionin 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
asianomaisen jäsenen ilmoittama päivä.
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Tarkistus 6
4 artiklan 7 kohta

7. Todettuaan edustajantoimen 
vapautuneen parlamentti antaa siitä tiedon 
asianomaiselle jäsenvaltiolle.

7. Todettuaan edustajantoimen 
vapautuneen parlamentti antaa siitä tiedon 
asianomaiselle jäsenvaltiolle ja kehottaa 
sitä täyttämään vapautuneen paikan 
viipymättä.

Tarkistus 7
11 artiklan tulkinta

Jos valtakirjojen tarkastusta koskeva asia
otetaan esille ikäpuhemiehen toimiessa 
puhemiehenä, tämä lähettää sen
valtakirjojen tarkastuksesta vastaavaan 
valiokuntaan.

Iältään vanhin jäsen käyttää 3 artiklan 
-1 a kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua puhemiehen toimivaltaa.
Kaikki muut valtakirjojen tarkastusta 
koskevat asiat, jotka otetaan esille 
ikäpuhemiehen toimiessa puhemiehenä, 
lähetetään valtakirjojen tarkastuksesta 
vastaavaan valiokuntaan.
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PERUSTELUT

1. Parlamentti totesi päätöksessään 14. joulukuuta 2004 valtakirjojen tarkastuksesta1, että 
"(...) 20. syyskuuta 1976 annettuun säädökseen 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 
2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom tehdyt muutokset ovat 
selvästi osoittaneet työjärjestyksen 3 ja 4 artiklaan sisältyvien määräysten olevan 
riittämättömiä erityisesti (20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 
mukaisten) ilmiselvien yhteensopimattomuustapausten tutkimisesta johtuvien 
päätösten tekemiseksi jo Euroopan parlamentin järjestäytymisistunnosta alkavin 
vaikutuksin".  Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa on 
pyydetty käsittelemään kysymystä "työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan muuttamisesta 
toisaalta niiden mukauttamiseksi 20. syyskuuta 1976 annettuun säädökseen, sellaisena 
kuin säädös on muutettuna, ja toisaalta sellaisten määräysten antamiseksi, joiden 
nojalla parlamentti voi reagoida mahdollisiin ilmiselviin 
yhteensopimattomuustapauksiin siten, että parlamentin kaikki jäsenet voivat ryhtyä 
edustajantoimeensa heti järjestäytymisistunnosta alkaen".

2. Euroopan parlamentin toimivalta tarkastaa jäsentensä valtakirja perustuu edellä 
mainitun säädöksen 12 artiklaan, jossa todetaan, että parlamentti "merkitsee tiedoksi 
jäsenvaltioiden virallisesti julkistamat tulokset ja ratkaisee tämän säädöksen 
määräyksistä mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, lukuun ottamatta niitä kansallisia 
määräyksiä, joihin säädöksessä viitataan". Siinä toisin sanoen siirretään Euroopan 
parlamentille vastuu varmistaa kokoonpanonsa laillisuus, jotta se voi panna täytäntöön 
säädöksen säännökset.

3. Parlamentin työjärjestyksessä olisikin määrättävä asianmukaisista menettelyistä, jotta 
voidaan milloin tahansa varmentaa parlamentin toimivan laillisessa kokoonpanossa.

4. Säädöksen säännösten täytäntöönpanossa on ollut käytännön vaikeuksia, muun muassa 
siksi, että joissain tapauksissa jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat 
ilmoittaneet valituiksi tulleiden ehdokkaiden nimet viiveellä. Vaikeuksia on myös 
aiheuttanut säädöksen 7 artiklaan tehty muutos, jonka mukaan Euroopan parlamentin 
jäsenyys on yhteensopimaton kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenyyden kanssa.

5. Tässä mietinnössä tehtyjen ehdotusten tarkoituksena on osaksi vahvistaa parlamentin 
hallinnon soveltamat parhaat käytännöt2 työjärjestyksen artikloissa. Jos niissä luodaan 
täysin uusia käytäntöjä, näillä pyritään tarjoamaan käyttöön välineitä, joita on helppo 
soveltaa ja joissa täysin kunnioitetaan valittujen Euroopan parlamentin jäsenten 
sääntömääräisiä oikeuksia ja arvoa. Avoimuuden edistämiseksi ehdotetaan lisäksi 
asiaa koskevien määräysten järjestyksen muuttamista niin, että se vastaa menettelyn 
eri vaiheiden aikajärjestystä.

6. Tarkistuksessa 1 vahvistetaan nykykäytäntö, jonka mukaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisiin viranomaisiin otetaan yhteyttä ja heidän huomiotaan kiinnitetään 

  
1 EUVL C 226 E, 15.9.2005, s. 51; esittelijä Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Nykykäytäntö on esitetty pääpiirteissään parlamentin yksiköiden muistiossa, josta on annettu ilmoitus jäsenille 
(PE 368.027v01.00).
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tarpeeseen ilmoittaa pikaisesti uusien, valituksi tulleiden parlamentin jäsenten nimet, 
jotta parlamentti voisi aloittaa toimintansa asianmukaisesti järjestäytymisistunnostaan 
alkaen. Vaikuttaisi myös tarkoituksenmukaiselta muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
velvollisuudesta varmistaa, ettei yhteensopimattomuutta parlamentin jäsenen tehtävien 
kanssa ole, ennen kuin ilmoittavat edustajiensa nimiä.

7. Tarkistuksessa 2 ehdotetaan uutta käytäntöä, jolla pyritään välttämään tilanteet, joissa 
yhteensopimatonta tehtävää hoitava jäsen pääsee osallistumaan parlamentin 
päätöksentekoon. Esitetyn tarkistuksen mukaan jäsenen olisi tehtävä nykyään 
työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla vaadittu ilmoitus siitä, 
että hän ei hoida 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklassa tarkoitettua, 
jäsenen tehtävien kanssa yhteensopimatonta tehtävää, ennen kuin ryhtyy 
edustajantoimeensa. Jotta jäsen voisi osallistua parlamentin ja sen elinten istuntoihin 
täysin valtuuksin, hänen on siis ensin tehtävä kyseinen ilmoitus. Nykyisen 3 artiklan 
2 kohdan toisen alakohdan määräykset siitä, ettei jäsenen valtakirjaa voida julistaa 
päteväksi ennen kuin mainittu ilmoitus on tehty, pysyisivät voimassa.

8. Koska asiaan liittyvät seikat ovat yhteensopimattomuustapauksissa tavallisesti 
yleisessä tiedossa, tämänkaltainen ennakkoilmoitus vaikuttaisi riittävältä takeelta siitä, 
ettei parlamentissa istu yhteensopimatonta tehtävää hoitavaa jäsentä. Toisaalta jos 
jäsen kieltäytyy tekemästä ilmoitusta ennen edustajantoimeen ryhtymistä, se on 
riittävä peruste epäillä yhteensopimattomuutta, minkä vuoksi on oikeutettua evätä 
kyseiseltä jäseneltä hänen oikeutensa kunnes hän tekee ilmoituksen tai asia muutoin 
selviää.

9. Toinen tarkistuksessa 2 luotu uusi käytäntö on parlamentin puhemiehelle annettu 
nimenomainen toimivalta ilmoittaa parlamentille, jos yleisesti tiedossa olevien 
seikkojen perusteella ei ole varteenotettavaa epäilystä siitä, etteikö jäsen hoitaisi 
yhteensopimatonta tehtävää. Tämä antaisi 20. syyskuuta 1076 annetun säädöksen 
säännösten nojalla parlamentille mahdollisuuden todeta edustajantoimen vapautuneen.

10. Tarkistuksessa 3 esitetään vain teknistä mukautusta, koska mainittua ilmoitusta ei 
välttämättä vaadita 20. syyskuuta 1076 annetussa säädöksessä. Kyseinen vaatimus on 
menettelymääräys, jonka parlamentti täysin perustellusti vahvistaa työjärjestyksessään 
voidakseen panna säädöksen säännökset täysin täytäntöön.

11. Tarkistuksissa 4, 5 ja 6 mukautetaan työjärjestyksen määräykset 20. syyskuuta 1076 
annetun säädöksen säännöksiin, sellaisena kuin se on muutettuna 25. kesäkuuta 2002 
ja 23. syyskuuta 2002 tehdyllä päätöksellä.

12. Tarkistuksessa 7 ehdotetaan 11 artiklaan iältään vanhinta jäsentä koskevaa tulkintaa, 
jossa hänelle annetaan toimivalta ehdottaa parlamentille selvien 
yhteensopimattomuustapauksien ratkaisemista, jos sellaisia ilmaantuu 
järjestäytymisistunnon kuluessa.
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