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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen johdosta
(2006/2195(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 29. kesäkuuta 2006 päivätyn kirjeen ja täysistunnossa 
7. syyskuuta 2006 annetun ilmoituksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

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

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan vuonna 2009 alkavan Euroopan 
parlamentin vaalikauden ensimmäisenä päivänä;

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

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
8 artikla

Kulut ja korvaukset Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpano

Puhemiehistö antaa Euroopan parlamentin 
jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat 
säännöt.

Jollei toisin määrätä, puhemiehistö antaa 
määräykset Euroopan parlamentin jäsenten 
asemaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanosta.

Tarkistus 2
39 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jokainen jäsen voi tehdä ehdotuksen 
yhteisön säädökseksi parlamentille EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklan 
mukaisesti kuuluvan aloiteoikeuden 
puitteissa.
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Tarkistus 3
39 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Ehdotus annetaan puhemiehelle, joka 
lähettää sen käsiteltäväksi asiasta 
vastaavaan valiokuntaan. Ennen 
ehdotuksen lähettämistä valiokuntaan se 
käännetään niille virallisille kielille, jotka 
valiokunnan puheenjohtaja katsoo 
tarpeellisiksi summaarista käsittelyä
varten. Valiokunta päättää menettelyn 
jatkosta kolmen kuukauden kuluessa 
valiokuntaan lähettämisestä ja kuultuaan 
ehdotuksen laatijaa.

Tarkistus 4
39 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Ennen 45 artiklan mukaisen menettelyn 
aloittamista asiasta vastaavan 
valiokunnan on varmistettava, ettei 
tällaista ehdotusta ole valmisteltavana, 
toisin sanoen

2. Ennen kuin asiasta vastaava valiokunta 
aloittaa 1 a kohdan mukaisen ehdotuksen 
perusteella tai omasta aloitteestaan
45 artiklan mukaisen menettelyn, sen on 
varmistettava, ettei komissiossa ole
tällaista ehdotusta valmisteltavana, 
käyttäen perusteena sitä, että

Tarkistus 5
150 artiklan 6 kohdan 1 alakohta

6. Tarkistuksista voidaan äänestää vasta 
sen jälkeen, kun ne on painettu ja jaettu 
kaikilla virallisilla kielillä, jollei 
parlamentti toisin päätä. Parlamentti ei voi 
tehdä tällaista päätöstä, jos vähintään 
40 jäsentä sitä vastustaa.

6. Tarkistuksista voidaan äänestää vasta 
sen jälkeen, kun ne on painettu ja jaettu 
kaikilla virallisilla kielillä, jollei 
parlamentti toisin päätä. Parlamentti ei voi 
tehdä tällaista päätöstä, jos vähintään 
40 jäsentä sitä vastustaa. Parlamentti 
välttää päätöksiä, jotka johtaisivat siihen, 
että tiettyä kieltä käyttäville jäsenille 
aiheutuu kohtuuttomasti haittaa.
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Tarkistus 6
Liite I, 2 artikla, 1 kohta, a a alakohta (uusi)

a a) korvaukset, joita jäsen saa 
edustajantoimen harjoittamisesta jossain 
toisessa parlamentissa,

Tarkistus 7
Liite I, 4 artikla

Kuhunkin jäseneen sovelletaan sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettuja 
omaisuuden ilmoittamista koskevia 
velvoitteita, jossa hän on tullut valituksi, 
siihen asti, kunnes hyväksytään 
kansalliset säännöt korvaavat Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevat 
säännöt.

Kuhunkin jäseneen sovelletaan sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettuja 
omaisuuden ilmoittamista koskevia 
velvoitteita, jossa hän on tullut valituksi.

Tarkistus 8
Liite VII, C a jakso (uusi)

C a. Henkilökohtaiset eturistiriidat
Jäseneltä voidaan puhemiehistön 
suostumuksella evätä lupa tutustua 
parlamentin asiakirjaan, jos puhemiehistö 
jäsentä kuultuaan vakuuttuu siitä, että 
asiakirjaan tutustuminen vaarantaisi 
kestämättömällä tavalla parlamentin edut 
tai yleisen edun ja että jäsen haluaa saada 
asiakirjan yksityisistä ja 
henkilökohtaisista syistä.
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PERUSTELUT

Tarkistus 1 – Työjärjestyksen 8 artiklan nykyinen sanamuoto ei enää vastaa jäsenten asemaa 
koskevien sääntöjen voimaantulon jälkeen vallitsevaa oikeudellista tilannetta. Siitä lähtien 
jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt perustuvat jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen 9–23, 27 ja 28 artiklaan eivätkä enää parlamentin EY:n perustamissopimuksen 
199 artiklan mukaiseen sisäiseen organisatoriseen riippumattomuuteen.

Vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta, että puhemiehistö tekee edelleen täytäntöönpanopäätökset 
tällaisista asioista. Työjärjestyksen 8 artiklan ehdotetun uuden sanamuodon mukaan
puhemiehistölle annetaan asiaa koskevat sääntelyvaltuudet. Puhemiehistölle 22 artiklan 
2 kohdassa annettu valta tehdä jäsenten asioihin liittyviä rahoituksellisia, organisatorisia ja 
hallinnollisia päätöksiä on edelleen tarkoituksenmukainen, sillä se koskee poliittista vastuuta 
sääntöjen täytäntöönpanosta yksittäistapauksissa.

Tarkistukset 2, 3 ja 4 – Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on toteuttaa käytännössä 
jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 5 artiklassa jokaiselle jäsenelle annettu yksilöllinen 
oikeus antaa parlamentin aloiteoikeuden puitteissa ehdotus yhteisön säädökseksi.

Säännöissä itsessään tälle oikeudelle asetetaan se varaus, että sitä voidaan säännellä 
tarkemmin. Jäsenille ei siis anneta ilman muuta oikeutta siihen, että hänen 
lainsäädäntöehdotuksensa otetaan äänestykseen täysistunnossa. Oikeutta ehdotuksen 
antamiseen kunnioitetaan varmistamalla, että ehdotuksen käsittelyä varten on asianmukainen 
menettely. Tähän tarkoitukseen soveliaalta vaikuttaa viittaus työjärjestyksen 39 artiklassa 
määrättyyn menettelyyn.

Vaikuttaa aiheelliselta toimittaa yksittäisten jäsenten lainsäädäntöehdotukset asiasta 
vastaavalle valiokunnalle alustavaa summaarista käsittelyä varten. Jotta yksilöllinen 
ehdotusoikeus ei vaarantuisi, olisi kuitenkin määrättävä, että valiokunnan on päätettävä tietyn 
ajan kuluessa menettelyn jatkosta ja että ennen päätöstä lopettaa käsittely ilman mietintöä 
ehdotuksen laatijalle on annettava mahdollisuus esittää kantansa keskustelussa.

Jäsenen oikeutta jättää ehdotus yhteisön säädökseksi valitsemallaan virallisella kielellä ei 
voida rajoittaa työjärjestyksen 138 artiklan vuoksi. Ehdotusten kääntäminen kaikille 
virallisille kielille veisi kuitenkin liikaa käytettävissä olevia resursseja ja saattaisi johtaa 
aloiteoikeuden väärinkäyttöön, jonka tavoitteena on saada tietyt tekstinpätkät käännetyiksi.

Ehdotusten kääntäminen pitäisi siksi rajoittaa niihin virallisiin kieliin, joiden perusteella 
asiasta vastaavassa valiokunnassa voidaan käsitellä asiaa yleisluonteisesti ja jotka
valiokuntien työtilanteiden eroavaisuuksien vuoksi kyseisen valiokunnan puheenjohtajan olisi 
valittava.

Kun yksittäisten jäsenten ehdotusoikeus on näin taattu, vaikuttaa kaikin puolin aiheelliselta, 
että mietinnön laatimiseen lainsäädäntöehdotuksesta tarvitaan valiokunnan päätöksen lisäksi 
myös puheenjohtajakokouksen lupa, kuten työjärjestyksessä jo määrätään. On nimittäin 
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vaikea kuvitella, että mietintö saisi parlamentissa EY:n perustamissopimuksen 192 artiklassa 
edellytetyn määräenemmistön, jos edes poliittisten ryhmien puheenjohtajien enemmistö ei 
hyväksy sen päälinjoja.

Tarkistus 5 – Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 7 artiklassa jäsenille annetaan oikeus 
saada parlamentin asiakirjat käännetyiksi omalle viralliselle kielelleen sekä heidän puheidensa 
tulkkaukseen kaikille muille virallisille kielille.

Nämä sääntömääräiset oikeudet taataan työjärjestyksen 138 artiklassa. Artiklan 3 ja 4 
kohdassa parlamentti on hyödyntänyt valtaansa antaa täytäntöönpanosääntöjä rajaamalla 
tulkkaus valio- ja valtuuskuntien kokouksissa todelliseen tarpeeseen. Nämä rajoitukset eivät 
aseta kyseenalaiseksi jäsenten periaatteellista oikeutta käyttää omaa kieltään, ja ne ovat siksi 
sopusoinnussa jäsenten asemaa koskevien sääntöjen kanssa. Joulukuussa 2006 parlamentti 
tarkisti 139 artiklan siirtymämääräystä, jossa vahvistetaan poikkeuksia täydellisen 
monikielisyyden periaatteeseen, mikäli kielipalveluissa on väistämätön henkilöstöpula, ja 
jatkoi sen voimassaoloa vielä kahden ja puolen vuoden ajan. Poikkeusluonteensa vuoksi se ei 
ole ristiriidassa jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 7 artiklan kanssa. Määräystä on 
tarkistettava uudestaan, kun saadaan riittävästi käytännön kokemusta, ja viimeistään tämän 
vaalikauden lopussa.

Vaikuttaa aiheelliselta tehdä työjärjestyksen 150 artiklaan korjaus, joka mahdollistaa 
äänestämisen kääntämättä jätetyistä tarkistuksista, jos alle 40 jäsentä vastustaa sitä. Olisi 
vältettävä tiettyä kieltä käyttävien jäsenten joutuminen epäedulliseen asemaan, jos 
139 artiklan poikkeuksen edellytykset eivät täyty. Euroopan parlamentissahan joitakin kieliä 
käyttää säännöllisesti alle 40 jäsentä. Ei olisi sopusoinnussa oman kielen käyttöoikeuden 
kanssa, jos tämä jäsenryhmä jäisi aina vähemmistöön.

Tarkemmat säännöt, joissa tämä ongelma otettaisiin huomioon, olisivat hyvin monimutkaisia
ja niiden soveltaminen vaatisi raskasta byrokratiaa. Siksi ehdotetaan yleisluonteisen 
määräyksen lisäämistä työjärjestyksen 150 artiklan 6 kohtaan luottaen siihen, että parlamentti 
välttää päätöksissään yksipuolista syrjintää.

Tarkistus 6 – Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 9 artiklassa määrättyyn jäsenten 
oikeuteen edustajanpalkkioon on vain yksi, 11 artiklaan sisältyvä rajoitus, jonka mukaan 
edustajanpalkkiosta vähennetään palkkio, jonka jäsen saa muun parlamentin edustajantoimen
hoitamisesta. Määräyksen täytäntöönpanon helpottamiseksi on aiheellista laajentaa 
työjärjestyksen liitteessä I oleva ilmoitusvelvollisuus koskemaan tätä tapausta, vaikka sillä ei 
olekaan suurta käytännön merkitystä, kuten jäljempänä käy ilmi.

Kun jäsenten asemaa koskevat säännöt astuvat voimaan kesäkuussa 2009, kaksoisjäsenyys 
Euroopan parlamentissa ja kansallisessa kansanedustuslaitoksessa ei enää ole mahdollinen
välittömistä vaaleista annettuun säädökseen 25. kesäkuuta ja 23. syyskuuta 2002 tehtyjen 
muutosten1 vuoksi.

Vähennyssääntöä voidaan näin ollen soveltaa vain edustajantoimesta alueellisissa 
kansanedustuslaitoksissa maksettaviin palkkioihin, sikäli kuin kaksoisjäsenyyttä ei kielletä 

  
1 EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1, erityisesti 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.
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jäsenvaltioiden omissa säännöissä.

Puhemiehistön asia on selventää jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanomääräyksissä parlamentin edustajantoimen käsitteen suhde muihin poliittisiin 
tehtäviin (kuten kunnan- tai piirivaltuuston jäsenyyteen).

Tarkistus 7 – Jäsenten asemaa koskevissa säännöissä ei ole lainkaan määräyksiä jäsenten 
mahdollisesta velvollisuudesta ilmoittaa varallisuutensa.

Kansalliseen lakiin (esimerkiksi kansalliseen vaalilakiin) mahdollisesti sisältyviä asiaa 
koskevia velvoitteita sovelletaan edelleen.

Tämä asiaintila otetaan huomioon ehdotetussa tarkistuksessa.

Tarkistus 8 – Työjärjestyksen 5 artiklan 3 kohdan määräys vastaa jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettua jäsenten oikeutta tutustua kaikkiin parlamentin 
hallussa oleviin asiakirjoihin artiklan 2–4 kohdassa määrätyin rajoituksin. Tarkasteltaessa 
liitettä VII, joka sisältää määräyksiä luottamuksellisten asiakirjojen käsittelystä, säännöistä 
löytyy kuitenkin porsaanreikä, sillä se koskee vain muiden toimielinten parlamentille 
toimittamia asiakirjoja. Tämäntyyppisille asiakirjoille (esimerkiksi turvallisuuspoliittisesti 
arkaluonteisille neuvoston asiakirjoille) kyseisen liitteen A ja B jaksossa olevat määräykset 
ovat asianmukaiset ja riittävät. Määräykset eivät kuitenkaan koske asiakirjoja, joiden laatija 
on parlamentti itse. Näihin asiakirjoihin sovelletaan jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
yleistä sääntöä, jonka mukaan jäsenillä on oikeus tutustua asiakirjoihin, paitsi jos kyseessä 
ovat henkilökohtaiset asiakirjat tai tilit. Voidaan kuitenkin ajatella poikkeustapauksia, joissa 
vaikuttaa perustellulta, että parlamentti hyödyntää asianmukaista varovaisuutta noudattaen 
jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määrättyä oikeutta asettaa ehtoja asiakirjoihin 
tutustumiselle lisäämällä C a jakson liitteeseen VII.

Euroopan parlamentti voi asetuksen N:o 1049/2001 mukaisesti evätä yleisöltä oikeuden 
tutustua johonkin sen omaan asiakirjaan, mutta tämä ei pääsääntöisesti voi ja saa asettaa 
kyseenalaiseksi jäsenten oikeutta tutustua asiakirjaan. Vaikuttaa kuitenkin aiheelliselta 
vahvistaa sääntöjä sellaisia poikkeustapauksia varten, joissa todetun eturistiriidan vuoksi 
parlamentille syntyisi huomattavaa haittaa, jos jäsen saisi yksityisistä ja henkilökohtaisista 
syistä tutustua tiettyihin asiakirjoihin. Päätös siitä, oikeuttavatko toimielimeen mahdollisesti 
kohdistuvat haitat jäsenten tutustumisoikeuden rajoittamiseen, olisi jätettävä puhemiehistölle.


