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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevan yhteisen 
julistuksen antamisesta
(2005/2125(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 1999 antamansa päätöslauselman yhteisestä julistuksesta, 
joka koskee uuteen yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja1,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 8. maaliskuuta 2007 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon tarkistetun luonnoksen yhteiseksi julistukseksi yhteispäätösmenettelyyn 
sovellettavista käytännön menettelytavoista (jäljempänä "tarkistettu julistus"),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen liitteen VI 
XVIII kohdan 4 alakohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

A. katsoo, että yhteispäätösmenettelyn soveltamisalan jatkuva laajentaminen lisää sen
merkitystä EU:n lainsäädäntöprosessissa ja johtaa parlamentin, neuvoston ja komission 
välisten suhteiden luonteen muuttumiseen,

B. ottaa huomioon, että parlamentti, neuvosto ja komissio ovat pyrkineet lisäämään EU:n 
lainsäädäntöprosessin avoimuutta, koordinointia, tehokkuutta ja demokraattisuutta,

C. katsoo, että vaikka vuonna 1999 tehty yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön 
menettelytapoja koskeva yhteinen julistus on osoittautunut hyödylliseksi, sen 
soveltamisessa ajan myötä tapahtunut käytännön kehitys on osoittanut joitakin 
muutostarpeita,

D. katsoo, että Euroopan unionin laajentumiset ovat tuoneet mukanaan menettelyjen 
yksinkertaistamiseen ja resurssien optimointiin vaikuttavia haasteita,

E. katsoo, että tarkistettu julistus vastaa näitä odotuksia ja antaa mahdollisuuden kehittää 
toimielinten välistä yhteistyötä jatkossakin rakentavasti ja joustavasti,

F. katsoo, että toimielinten välisillä sopimuksilla ja puitesopimuksilla on merkittäviä 
seurauksia, ja katsoo, että siksi on tärkeää koota kaikki nykyiset sopimukset yhteen ja 
julkaista ne parlamentin työjärjestyksen liitteenä, jotta voidaan parantaa niiden saatavuutta 
ja varmistaa avoimuus, 

1. vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut avoimuuden, vastuullisuuden ja tehokkuuden 
periaatteisiin ja katsoo, että on keskityttävä EU:n lainsäädäntöprosessin 

  
1 EYVL C 279, 1.10.1999, s. 229.
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yksinkertaistamiseen siten, että samalla varmistetaan unionin oikeusjärjestyksen
kunnioittaminen,

2. on tyytyväinen tarkistettuun julistukseen, jolla parannetaan sekä vuoden 1999 julistuksen 
rakennetta että sisältöä lisäämällä siihen joukko tärkeitä määräyksiä, jotka saavat 
julistuksen vastaamaan nykyisiä parhaita käytänteitä ja joiden tarkoituksena on kolmen 
toimielimen välisen yhteistyön lujittaminen pyrittäessä parantamaan EU:n lainsäädännön 
tehokkuutta ja laatua,

3. Kannattaa erityisesti seuraavia tarkistettuun julistukseen sisältyviä parannuksia:

(a) annetaan uusia määräyksiä, jotka koskevat neuvoston puheenjohtajavaltion 
edustajien osallistumista parlamentin valiokuntakokouksiin sekä neuvoston kantaa 
koskevien tietojen pyytämistä ja jotka yhdessä muodostavat askeleen kohti näiden 
kahden lainsäätäjäelimen välisen vuoropuhelun parantamista,

(b) tunnustetaan käytäntö, jonka mukaan toimielinten välillä epävirallisissa 
neuvotteluissa tehdyt sopimukset saatetaan loppuun kirjeenvaihtona,

(c) vahvistetaan periaate, jonka mukaan parlamentin ja neuvoston yksiköt tekevät 
tasavertaisina yhteistyötä oikeudellisessa ja kielellisessä tarkistamisessa,

(d) sovitaan siitä, että tärkeiden tekstien allekirjoittaminen järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan yhteisessä tilaisuudessa tiedotusvälineiden läsnä ollessa ja että tehdyn työn 
myönteisestä tuloksesta ilmoitetaan yhteisillä lehdistötiedotteilla ja yhteisissä 
lehdistötilaisuuksissa,

4. on vakuuttunut siitä, että tarkistettu julistus lisää entisestään yhteispäätösmenettelyssä 
tehtävän lainsäädäntötyön avoimuutta ja vastuullisuutta;

5. hyväksyy tähän päätökseen liitetyn tarkistetun julistuksen ja päättää liittää tarkistetun 
julistuksen työjärjestykseensä; kehottaa julkaisemaan tarkistetun julistuksen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätösehdotuksen ja sen liitteen neuvostolle ja 
komissiolle.
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PERUSTELUT

Taustaa

Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskeva tarkistettu 
julistusluonnos on kolmas Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä tehty 
toimielinten välinen sopimus kyseisestä aiheesta.

Parlamentin lainsäädännöllinen asema on jatkuvasti laajentunut ja sen suhteet muihin 
toimielimiin ovat entisestään lähentyneet sen jälkeen, kun yhteistoimintamenettelyn 
käyttöönoton mahdollistanut Euroopan yhtenäisasiakirja tuli voimaan 1. heinäkuuta 1987.

Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993 käyttöön otetun yhteispäätösmenettelyn jälkeen 
neuvoteltiin toimielinten välinen sopimus, jossa määriteltiin yksityiskohtaisesti
sovittelukomitean toiminta mutta jossa ei käsitelty muita yhteispäätösmenettelyn näkökohtia.

Vuonna 1999 voimaan tulleella Amsterdamin sopimuksella muutettiin tilannetta jälleen ja 
laajennettiin suuresti yhteispäätösmenettelyn soveltamisalaa sekä uudistettiin alkuperäistä 
yhteispäätösmenettelyä erityisesti tarjoamalla parlamentille ja neuvostolle mahdollisuus 
päästä sopimukseen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Lisäksi siinä yksinkertaistettiin 
yhteispäätösmenettelyn myöhempiä vaiheita.

Uusi toimielinten välinen sopimus eli uuteen yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön 
menettelytapoja koskeva yhteinen julistus annettiin vuonna 1999 jatkona Amsterdamin 
sopimukselle. Vaikka yhteinen julistus on osoittautunut hyödylliseksi, sen soveltamisessa ajan 
myötä tapahtunut käytännön kehitys on osoittanut joitakin muutostarpeita.

Puheenjohtajakokous nimitti 30. kesäkuuta 2005 viisi Euroopan parlamentin jäsentä (Alejo 
Vidal-Quadras, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Joseph Daul ja Jo Leinen) 
edustamaan parlamenttia neuvotteluissa yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön 
menettelytapoja koskevan yhteisen julistuksen muuttamisesta.

Yhteisen julistuksen tarkistaminen aloitettiin joulukuussa 2005 kolmen toimielimen välisissä 
poliittisen ja hallinnollisen tason kokouksissa. Sekä neuvoston että komission kannat 
kehittyivät huomattavasti ja mahdollistivat kompromissin saavuttamisen parlamentin kanssa. 
Lopulliseen sopimukseen päästiin 13. joulukuuta 2006, ja puheenjohtajakokous hyväksyi sen 
8. maaliskuuta 2007 pitämässään kokouksessa.

Ehdotus tarkistetuksi julistukseksi parantaa yhteispäätösmenettelyn toimivuutta ja 
mahdollistaa jatkossa toimielinten välisen rakentavan ja joustavan yhteistyön. Julistustekstissä 
on otettu huomioon yhteispäätösmenettelyn käytännön kehitys, ja se vastaa parlamentin, 
neuvoston ja komission pyrkimyksiin lisätä EU:n lainsäädäntöprosessin avoimuutta, 
koordinointia, tehokkuutta ja demokraattisuutta.
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Julistuksen arviointi

Tekstin rakennetta on parannettu, ja se tarjoaa nyt hyödyllisiä lisäselvityksiä, jotka perustuvat 
vuonna 1999 tehdyn edellisen version perusmääräyksiin. Toimielinten välisessä yhteistyössä
on siten otettu askel eteenpäin.

YLEISET PERIAATTEET:

Yleisiä periaatteita koskevassa uudessa osassa määritellään julistuksen soveltamisala, 
tavoitteet ja perusperiaatteet, ja se korvaa vanhan johdannon. Uusi otsikko kuvaa paremmin 
osan laajentunutta sisältöä. Vuoden 1999 julistuksen tarkistettu teksti heijastelee toimielinten 
välisen yhteistyön käytännön kehitystä kaikkialla yhteispäätösmenettelyssä, mikä näkyy 
johdanto-osan sanamuodossa. 

Viittaus vuonna 2003 tehtyyn lainsäädännön parantamista koskevaan toimielinten väliseen 
sopimukseen, jota yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskeva 
julistus täydentää, on parannus entiseen tekstiin verrattuna, koska viittauksella vahvistetaan 
EU:n toimielinten sitoutuminen avoimuuden, vastuullisuuden ja tehokkuuden periaatteisiin 
sekä tunnustetaan, että on keskityttävä EU:n lainsäädäntöprosessin yksinkertaistamiseen siten, 
että samalla varmistetaan unionin oikeusjärjestyksen kunnioittaminen (ks. 3 kohta).

Lisäksi on syytä panna merkille, että julistukseen on lisätty kohta, jossa korostetaan, että 
kolmen toimielimen kannat on voitava sovittaa yhteen yhteispäätösmenettelyn varhaisessa 
vaiheessa, kun tavoitteena on tehostaa entisestään päätöksentekoprosessia (4 kohta).

Toimielinten välisiä yhteyksiä ja työaikataulujen yhteensovittamista koskevat kohdat on 
siirretty ensimmäistä käsittelyä koskevasta osasta yleisiä periaatteita koskevaan osaan. Näin 
on otettu huomioon, että kyseisiä kohtia on voitava soveltaa yhteispäätösmenettelyn kaikkiin 
vaiheisiin (5 kohta).

Julistukseen sisältyvä uusi kohta, jossa ehdotetaan ohjeellisen työaikataulun laatimista
yhteispäätösmenettelyn eri vaiheita varten, on sopusoinnussa päätöksenteon tehostamista ja 
oikea-aikaisuutta koskevan yleistavoitteen kanssa ja sisältyy jo lainsäädännön parantamista 
koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen (6 kohta).

Tarkistetussa tekstissä mainitaan myös suoraan kolmikantaneuvottelut eli kolmen toimielimen 
väliset kokoukset, millä vahvistetaan niiden käytännön merkitys pyrittäessä sopimukseen 
yhteispäätösmenettelyn varhaisessa vaiheessa ja kannustetaan lisäämään niiden käyttöä. 
Uudella julistuksella otetaan käyttöön niiden järjestämistä koskevat suuntaa antavat 
periaatteet sekä ehdotetaan, että niiden järjestämisestä ilmoitettaisiin aina etukäteen (7, 8 ja 
9 kohta).

Uusi kohta, joka koskee neuvoston puheenjohtajavaltion edustajien osallistumista parlamentin 
valiokuntakokouksiin sekä neuvoston kantaa koskevien tietojen pyytämistä, on ensi askel 
kohti parlamentin tavoitetta pyrkiä parantamaan näiden kahden lainsäätäjäelimen välistä 
vuoropuhelua (10 kohta). Vaikka kyseinen kohta ei täysin vastaakaan parlamentin 
alkuperäistä ehdotusta, se voidaan kuitenkin hyväksyä osana kokonaiskompromissia, koska se 
tuo joitakin parannuksia lainsäädännön parantamista koskevaan toimielinten väliseen 
sopimukseen verrattuna.
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ENSIMMÄINEN KÄSITTELY:

Tarkistetun tekstin rakenteellisena uutuutena on vanhan osan I (ENSIMMÄINEN 
KÄSITTELY) jakaminen kahteen alaotsikkoon: (i) Sopimukseen pääsy Euroopan parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn yhteydessä (ii) Sopimukseen pääsy neuvoston yhteisen kannan 
yhteydessä. Tämä vastaa EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan sisältämää kahta 
vaihtoehtoa, jotka koskevat yhteispäätösmenettelyn saattamista päätökseen varhaisessa 
vaiheessa. 

Tarkistetussa julistuksessa tunnustetaan toimielinten välisten epävirallisten neuvottelujen 
käytäntö ja neuvotteluissa tehtyjen sopimusten loppuun saattaminen kirjeenvaihtona.

TOINEN KÄSITTELY:

Edellisestä osasta (ENSIMMÄINEN KÄSITTELY) poiketen tähän osaan (TOINEN 
KÄSITTELY) sisältyy yleisten alustavien huomioiden jälkeen vain yksi alaotsikko nimeltä 
"Sopimukseen pääsy Euroopan parlamentin toisen käsittelyn yhteydessä".

Tekstin 20 kohdassa esitellään kuulemisen periaate, jonka tarkoituksena on auttaa löytämään 
molemmille osapuolille sopiva ajankohta yhteisten kantojen toimittamiselle. Vaikka tekstin 
sanamuoto ei ole yhtä sitova kuin parlamentti olisi toivonut, se hyväksyttiin kuitenkin osana 
kokonaiskompromissia. Uusi määräys osoittaa jo nykyiselläänkin, että neuvosto on valmis 
ottamaan huomioon parlamentin työaikataulun yhteisen kannan toimittamisajankohdasta 
päätettäessä.

Alaotsikkoon "Sopimukseen pääsy Euroopan parlamentin toisen käsittelyn yhteydessä" 
sisältyvässä 21 kohdassa otetaan nyt huomioon toimielinten välisten yhteyksien yhä 
keskeisempi rooli ja määritellään niitä koskeva ajallinen kehys (toisin sanoen heti, kun 
parlamentti on vastaanottanut yhteisen kannan) prosessin vauhdittamiseksi.

Edellisen osan alaotsikon "Sopimukseen pääsy neuvoston yhteisen kannan yhteydessä" 
(18 kohta) tavoin tähänkin on sisällytetty kohta, jossa muodollisesti tunnustetaan paras 
käytäntö, jonka mukaan epävirallisissa neuvotteluissa tehtyjen sopimusten loppuun 
saattaminen tapahtuu parhaiten kirjeenvaihtona (23 kohta).

SOVITTELU:

Julistuksen osan III (SOVITTELU) alkuun on lisätty kaksi uutta kohtaa. Vuosien kuluessa 
kehittyneistä parhaista käytänteistä saadun kokemuksen perusteella esitetään, että 
kolmikantakokoukset kutsutaan koolle välittömästi sen jälkeen, kun käy ilmi, että toisessa 
käsittelyssä ei päästä sopimukseen. Kolmikantakokouksia järjestetään koko sovitteluprosessin 
ajan, jotta luodaan pohjaa sopimukseen pääsemiseksi (24 ja 25 kohta).

Tekstin 29 kohtaan on lisätty selventävä virke, jossa vahvistetaan kriteerit, jotka koskevat 
sovittelukomitean kokousten ajankohtien ja esityslistojen vahvistamista, josta 
sovittelukomitean puheenjohtajat (parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja) 
vastaavat yhdessä.



PE 386.300v02-00 8/9 PR\657811FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tekstin 30 kohdassa vahvistetaan sovittelukomitean puheenjohtajien käytäntö, jonka mukaan 
useita ei-kiistanalaisia aiheita ("A-asiat") voidaan käsitellä esityslistalla ilman keskustelua. 
Käytäntö lisää sovitteluprosessin joustavuutta.

Tekstin 32 kohdassa vahvistetaan periaate parlamentin ja neuvoston resurssien tasapuolisesta 
käytöstä.

Tekstin 33 kohdassa komission lausunto neuvoston yhteisestä kannasta sekä parlamentin 
tekemät tarkistukset on lisätty luetteloon asiakirjoista, jotka sovittelukomitean on saatava 
käyttöönsä. 33 kohdassa todetaan lisäksi, että parlamentin ja neuvoston valtuuskuntien 
yhteistä työasiakirjaa tarvitaan, jotta avainkysymykset voidaan helposti yksilöidä ja jotta niitä 
voidaan käsitellä tehokkaasti. Lisäksi komission lausunnon jättämisen määräaikaa on jatkettu 
kahdesta viikosta kolmeen parlamentin äänestystuloksen virallisesta vastaanottamisesta 
lukien, jotta sitä olisi helpompi noudattaa. 

Tekstin 36 kohdassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan oikeudellinen ja kielellinen 
tarkistaminen on suoritettava loppuun ennen kuin yhteispuheenjohtajat muodollisesti 
hyväksyvät ehdotetut tekstit. Yhteiset tekstiluonnokset voidaan kuitenkin tarvittaessa
poikkeustapauksissa jättää sovittelukomitean kahdelle puheenjohtajalle ennen oikeudellisen ja 
kielellisen tarkistamisen viimeistelyä, jotta voidaan noudattaa EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklan tiukkoja määräaikoja.

Tekstin 37 kohtaan sisältyy uusi määräys, jonka mukaan sovittelumenettelyn aikana 
käytettyjen työasiakirjojen on oltava saatavilla kunkin toimielimen kirjaamossa heti 
menettelyn päätyttyä. Tämä lisää päätöksenteon avoimuutta.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Osan IV (YLEISET MÄÄRÄYKSET) 40 kohdassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan 
parlamentin ja neuvoston yksiköt tekevät tasavertaisina yhteistyötä oikeudellisessa ja 
kielellisessä tarkistamisessa. Tekstin 41 kohdassa nimenomaisesti kielletään jo hyväksyttyyn 
tekstiin tehtävät muutokset ilman sekä parlamentin että neuvoston edustajien asianmukaista 
hyväksyntää sopivalla tasolla.

Julistusta on parannettu myös siten, että sen 42 kohdassa täsmennetään, että hyväksyttyjen 
tekstien viimeistelyssä on otettava asianmukaisesti huomioon molempien lakia säätävien 
toimielinten omat erityismenettelyt. Jotta tätä menettelyä ei käytetä väärin, toimielimet eivät 
saa käyttää asiakirjojen viimeistelyä varten asetettuja aikarajoja siihen, että ne aloittavat 
uudelleen keskustelut asiasisältöä koskevista kysymyksistä.

Asiakirjojen yhdenmukaisuuden lisäämiseksi 43 kohdassa määrätään, että toimielinten on 
sovittava tekstien yhteisestä esittämistavasta. 44 kohdassa lisätään, että toimielinten on 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä käyttämään keskinäisesti hyväksyttyjä vakiolausekkeita 
(erityisesti säännöksiin, jotka koskevat täytäntöönpanovallan käyttöä, voimaantuloa, 
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, säädösten soveltamista sekä komission 
aloiteoikeuden noudattamista).

Avoimuuden edistämiseksi sekä puolueellisten ja yksipuolisten lausuntojen välttämiseksi 
toimielimet sopivat pyrkivänsä mahdollisuuksien rajoissa laatimaan yhteisiä 
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lehdistötiedotteita sekä järjestämään yhteisiä lehdistötilaisuuksia, joissa ne kertovat työnsä 
myönteisistä tuloksista (45 kohta). Tässä yhteydessä 47 kohdassa määrätään nyt, että tärkeät 
hyväksytyt tekstit on allekirjoitettava kuukausittain yhteisessä tilaisuudessa tiedotusvälineiden 
läsnä ollessa. Lisäksi molempien toimielinten puheenjohtajille on toimitettava tekstit 
allekirjoitettaviksi heidän omalla äidinkielellään.

Tekstin 48 kohtaa on tarkistettu selkeyttämään, milloin hyväksytyt säädökset on määrä 
julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja siinä säädetään, että normaali aikaraja on 
kaksi kuukautta siitä, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet säädöksen.

Tekstin 49 kohdassa selvennetään sitä, miten teksteissä havaittuja kirjoitusvirheitä tai ilmeisiä
virheitä käsitellään ennen tekstin hyväksymistä ja sen jälkeen.

Parlamentin hyväksyttäväksi jätetty tarkistettu julistus on kaiken kaikkiaan vuoden 1999 
versiota parempi sekä rakenteeltaan että sisällöltään, koska se sisältää edellistä julistusta 
enemmän sellaisia tärkeitä määräyksiä, jotka tekevät julistuksesta yhteensopivan nykyisten 
parhaiden käytänteiden kanssa ja joiden tarkoituksena on kolmen toimielimen välisen 
yhteistyön lujittaminen pyrittäessä parantamaan EU:n lainsäädännön tehokkuutta ja laatua.


