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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 121 artiklan muuttamisesta asioiden 
tuomioistuinkäsittelyn osalta
(2007/2266(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan 26. syyskuuta 2007 
päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

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

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
121 artikla – 4 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Puhemies toimittaa kirjallisia 
huomautuksia tai käyttää parlamentin 
väliintulo-oikeutta yhteisön 
tuomioistuimessa parlamentin nimissä 
asiasta vastaavaa valiokuntaa kuultuaan.
Jos puhemies aikoo poiketa asiasta 
vastaavan valiokunnan lausunnosta, hän 
ilmoittaa siitä puheenjohtajakokoukselle.
Jos puheenjohtajakokous katsoo, että 
kirjallisten huomautusten toimittaminen 
tai väliintulo ei ole tarpeen asiassa, joka
liittyy parlamentin ja neuvoston yhteisesti 
hyväksymän säädöksen pätevyyden 
arviointiin, asia jätetään viipymättä 
täysistunnon käsiteltäväksi.
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Puhemies voi kaiken varalta toimia, jos se 
on välttämätöntä tuomioistuimen 
asettamien aikarajojen noudattamiseksi. 
Tässä tapauksessa tässä kohdassa 
määrätty menettely on pantava täytäntöön 
mahdollisimman pian.

Or. fr
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PERUSTELUT

TAUSTAA

1. Oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja esitti 26. syyskuuta 2007 
päivätyllä kirjeellä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
puheenjohtajalle ehdotuksen, joka koski parlamentin työjärjestyksen 121 artiklan 
tulkintaa. Kirjeessään Gargani pyrki selvittämään perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnalta, tarkoitetaanko tässä artiklassa ja erityisesti sen 
3 kohdassa ainoastaan parlamentin tuomioistuimessa nostamia kanteita vai voidaanko 
sitä tulkita siten, että se sisältää myös parlamentin esittämät kirjalliset huomautukset ja 
parlamentin väliintulon tuomioistuimessa.

2. Työjärjestyksen 121 artiklan otsikko on "Asioiden käsittely yhteisöjen 
tuomioistuimessa", ja se kuuluu seuraavasti:

1. Varmistaakseen perustamissopimusten ja etenkin parlamentin oikeuksia koskevien 
säännösten täyden noudattamisen parlamentti seuraa yhteisön lainsäädäntöä ja 
täytäntöönpanomenettelyjä ne määräajat huomioon ottaen, jotka perustamissopimuksissa ja 
yhteisöjen tuomioistuimen perussäännössä asetetaan unionin toimielinten sekä luonnollisten ja 
oikeushenkilöiden kanteille. 

2. Jos asiasta vastaava valiokunta epäilee yhteisön lainsäädäntöä loukatun, se ilmoittaa 
asiasta parlamentille tarvittaessa suullisesti.

3. Puhemies nostaa parlamentin puolesta asiasta vastaavan valiokunnan suosituksen 
mukaisesti kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa.

Puhemies voi pyytää seuraavan istuntojakson alussa täysistuntoa päättämään kanteen 
voimassa pitämisestä. Jos täysistunto äänestää annettujen äänten enemmistöllä kannetta 
vastaan, puhemies peruuttaa kanteen.

Jos puhemies nostaa kanteen asiasta vastaavan valiokunnan suosituksen vastaisesti, hän 
pyytää seuraavan istuntojakson alussa täysistuntoa päättämään kanteen voimassa pitämisestä.

TULKINNAN LAAJUUS

3. Työjärjestyksen 121 artiklan otsikko on "Asioiden käsittely yhteisöjen 
tuomioistuimessa", ja sen 3 kohdassa viitataan nimenomaisesti puhemiehen 
parlamentin puolesta yhteisöjen tuomioistuimessa nostamiin kanteisiin. Siten 
121 artiklan 3 kohtaa sovelletaan, kun parlamentti nostaa kanteen tuomioistuimessa. 
Tässä tapauksessa puhemies toimii oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksesta. 
Jos puhemies päättää poiketa tällaisesta suosituksesta, asia on esitettävä täysistunnolle 
lopullisen päätöksen tekemiseksi, vaikka puhemies voi toteuttaa väliaikaisia 
toimenpiteitä. 

4. Kun parlamentti on tuomioistuimessa vastaajana, on selvää, että puhemiehen on 
puolustettava parlamentin kantaa noudattaen työjärjestyksen 19 artiklan 4 kohtaa, 
jossa hänelle nimenomaisesti annetaan valtuudet edustaa parlamenttia oikeudellisissa 
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asioissa.

5. Tuomioistuimessa on muunkin tyyppisiä menettelyjä, joiden yhteydessä saattaa olla 
parlamentin edun mukaista käyttää väliintulo-oikeutta tai esittää kirjallisia 
huomautuksia tuomioistuimen perussäännön määräysten mukaisesti. Tämä koskee 
erityisesti esikäsittelyvaiheessa olevia asioita, joissa on kyse säädöksen pätevyyden 
kiistanalaisuudesta, kun parlamentti ja neuvosto ovat antaneet kyseisen säädöksen 
yhteisesti yhteispäätösmenettelyssä. Nykykäytännön mukaan oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa kuullaan tällaisissa tapauksissa siitä, onko aiheellista esittää 
tuomioistuimelle kirjallisia huomautuksia, ja parlamentin puhemies tekee lopullisen 
päätöksen hänelle työjärjestyksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetun toimivallan 
perusteella.

6. Edellä mainitussa kirjeessä oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja esittää 
121 artiklan 3 kohdan tulkitsemista siten, että se kattaa paitsi parlamentin nostamat 
kanteet niin myös kirjalliset huomautukset ja väliintulon tuomioistuimessa. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jos puhemies ja oikeudellisten asioiden 
valiokunta ovat eri mieltä, puhemies esittäisi täysistunnolle paitsi päätöksen kanteen 
voimassa pitämisestä niin myös päätöksen, joka koskee kirjallisten huomautusten 
esittämistä tai väliintuloa tuomioistuimessa. Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, 
että tällaista tulkintaa voitaisiin perustella sillä, että 121 artiklan otsikon englannin- ja 
saksankielisissä versioissa [myös suomenkielisessä versiossa] käytetään yleistä termiä 
"proceedings" [asioiden käsittely], toisin kuin ranskankielisessä ja joissakin muissa 
kieliversioissa, joissa käytetään termiä "recours".

ESITTELIJÄN HUOMIOITA

7. Esittelijä uskoo, että työjärjestyksen 121 artiklan otsikon eri kieliversioiden 
("proceedings", "Verfahren", "recours", "ricorsi" jne.) aiheuttama sekaannus ei 
vaikuta 3 kohtaan, jossa kaikissa kielissä käytetään johdonmukaisesti termiä "kanne" 
("Klage", "recours", "ricorso" jne.). Lisäksi olisi korostettava, että kun 121 artiklan 
kahdessa ensimmäisessä kohdassa määrätään, että "[v]armistaakseen 
perustamissopimusten ja etenkin parlamentin oikeuksia koskevien säännösten täyden 
noudattamisen parlamentti seuraa yhteisön lainsäädäntöä ja täytäntöönpanomenettelyjä" ja 
että "[j]os asiasta vastaava valiokunta epäilee yhteisön lainsäädäntöä loukatun, se ilmoittaa 
asiasta parlamentille tarvittaessa suullisesti", se koskee tapauksia, joissa parlamentti 
päättää nostaa tuomioistuimessa kumoamiskanteen kaltaisen kanteen puolustaakseen 
etujaan tai varmistaakseen sen, että yhteisön lainsäädäntö on perustamissopimusten 
mukaista.

8. Edellä esitetyistä syistä esittelijä katsoo, että ei olisi perusteltua laajentaa 121 artiklan 
3 kohdassa käytetyn teknisen käsitteen "kanne" ("recours", "Klage", "ricorso" jne.) 
soveltamisalaa pelkästään siksi, että kyseisen kohdan otsikon joidenkin kieliversioiden 
otsikoissa käytetty termi voidaan ymmärtää laajemmin. Vaikuttaa selvältä, että 
3 kohdan soveltamisala on rajoitettu parlamentin nostamiin "kanteisiin". Näin ollen 
121 artiklan 3 kohtaa ei voitaisi tulkita laajasti siten, että se sisältää myös parlamentin 
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kirjalliset huomautukset ja väliintulon tuomioistuimessa, jotka ovat erilaisia toimia.

9. Voitaisiin väittää, että silti voi olla olemassa legitiimit perusteet luoda erityinen 
menettely, jolla päätetään, olisiko parlamentin jätettävä kirjallisia huomautuksia tai 
käytettävä väliintulo-oikeutta tuomioistuimessa sellaisissa tapauksissa, joissa 
puhemies ja asiasta vastaava valiokunta ovat asiasta eri mieltä. Yleisesti katsotaan, että 
kun parlamentti on hyväksynyt säädöksen, sillä on velvollisuus puolustaa sen 
pätevyyttä tuomioistuimessa. Tämä periaate on kirjattu oikeusasioita ja kansalaisten 
oikeuksia käsittelevän valiokunnan puheenjohtajan Willy de Clercqin Euroopan 
parlamentin puhemiehelle José Maria Gil-Roblesille 10. joulukuuta 1997 lähettämään 
kirjeeseen, jossa määritellään kriteerit, joita Euroopan parlamentin olisi noudatettava, 
kun se päättää esittää kirjallisia huomautuksia esikäsittelyssä, joka liittyy 
yhteispäätösmenettelyssä annettuun säädökseen. Siinä esitetyn periaatteen mukaisesti 
parlamentin olisi esitettävä kirjallisia huomautuksia esikäsittelyssä, kun kyse on 
säädöksen pätevyydestä, eikä sen pitäisi ottaa osaa käsittelyyn, joka koskee säädöksen 
tulkintaa.

10. Esittelijä on kuitenkin tietoinen kahdesta tapauksesta, joissa oikeudellisten asioiden 
valiokunnan puheenjohtaja on kehottanut puhemiestä olemaan puolustamatta 
yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyn säädöksen pätevyyttä tuomioistuimessa. 
Molemmissa tapauksissa puhemies päätti toimia asiasta vastaavan valiokunnan 
suosituksen vastaisesti:

- Vuonna 1999 puhemies José Maria Gil-Robles päätti esittää kirjallisia huomautuksia 
tuomioistuimelle puolustaakseen 6. heinäkuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä tupakkatuotteiden mainontaa ja niiden hyväksi tapahtuvaa 
sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä.

- Vuonna 2005 puhemies Josep Borrell-Fontelles päätti puolustaa tuomioistuimessa 
4. joulukuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2001/97/EY rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 
annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta.

11. Kummassakin tapauksessa puhemiehen päätös perustui vakiintuneeseen käytäntöön, 
jonka mukaan yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten pätevyyttä puolustetaan 
oikeudellisten asioiden valiokunnan määrittelemien kriteerien pohjalta. On syytä 
huomata, että vaikka 121 artiklan 3 kohta oli jälkimmäisen tapauksen aikana jo 
voimassa, puhemies ei pyytänyt täysistuntoa vahvistamaan päätöstään; tämän kohdan 
tulkittiin aiheellisesti viittaavan ainoastaan "kanteisiin", jotka puhemies nostaa 
parlamentin puolesta.

12. Esittelijä ei pysty arvioimaan, millaisten oikeudellisten perusteiden nojalla asiasta 
vastaava valiokunta suositteli, että puhemiehen ei olisi pitänyt edellä mainituissa 
tapauksissa esittää kirjallisia huomautuksia. Hän uskoo, että periaatteessa parlamentin 
olisi puolustettava säädöstensä pätevyyttä tuomioistuimessa laillisuusolettaman sekä 
toisen lainsäätäjän (neuvosto) kanssa tehtävän lojaalin yhteistyön periaatteen 
mukaisesti.
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13. Esittelijä katsoo kuitenkin, että saattaa olla olemassa poikkeustapauksia, joissa 
parlamentti voitaisiin valtuuttaa ottamaan yhteispäätösmenettelyssä hyväksytystä 
näkemyksestä poikkeava kanta, kun oikeudelliset olosuhteet ovat merkittävästi 
muuttuneet (esim. perustamissopimuksen muutos, EU:n perusoikeuskirjan 
voimaantulo, oikeuskäytäntö), tavalla, joka tekee säädöksestä ehkä yhteisön 
primaarilainsäädännön kanssa yhteensopimattoman. Tällainen säädös säilyisi 
voimassa siinä muodossa, jossa se on hyväksytty aikaisemman oikeudellisen kehyksen 
vallitessa, mutta parlamentilla ei olisi aloiteoikeuden puuttuessa mahdollisuutta 
muuttaa sitä tai saattaa se vastaamaan uutta oikeudellista tilannetta.  Voidaan väittää, 
että tässä erityistapauksessa parlamentilla olisi legitiimi syy päättää olla jättämättä 
kirjallisia huomautuksia tai olla käyttämättä väliintulo-oikeutta tuomioistuimessa.1

14. Kun otetaan huomioon, että työjärjestyksessä ei tällä hetkellä määrätä sisäisestä 
menettelystä, jota parlamentin on noudatettava päättäessään, onko aiheellista esittää 
kirjallisia huomautuksia tai käyttää väliintulo-oikeutta tuomioistuimessa, jos 
puhemiehen ja oikeudellisten asioiden valiokunnan näkemykset poikkeavat toisistaan, 
esittelijä katsoo, että on kaksi kysymystä, joihin perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan on otettava kantaa. Ensinnäkin: onko parempi ratkaista 
kysymys tulkitsemalla ja siten yksinkertaisesti vahvistaa, että parlamentin 
puhemiehellä on nykyisen käytännön mukaisesti oikeus tehdä asiasta vastaavan 
valiokunnan suosituksen vastainen päätös? Ja toiseksi: olisiko parempi määrätä asiasta 
täydentämällä 121 artiklaa ja määrittämällä, mille elimelle ja minkä menettelyn 
mukaisesti oikeus päätöksen tekemiseen olisi annettava?

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

15. Esittelijä haluaisi toistaa, että laillisuusperiaatteen noudattamiseksi - ja jotta voidaan 
turvata sen oma uskottavuus yhtenä lainsäätäjistä - parlamentin olisi ainoastaan 
poikkeustapauksissa ja asianmukaisen oikeudellisen pohdinnan perusteella voitava 
päättää, omaksuuko se esikäsittelyssä kannan, joka poikkeaa siitä, joka hyväksyttiin 
yhteispäätösmenettelyssä.

16. Vaikuttaa ilmeiseltä, että työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdassa viitataan sen 
nykymuodossa ainoastaan parlamentin nostamiin "kanteisiin" ja että se ei kata 
"kirjallisia huomautuksia" tai "väliintuloa" oikeuskäsittelyssä. Jos kohta säilyy 
nykyisessä muodossaan, esittelijä ehdottaa, että valiokunta hyväksyy täsmällisen
tulkinnan, jonka mukaan parlamentin puhemiehellä olisi aina valtuudet päättää 
huomautusten esittämisestä tai väliintulosta tuomioistuimessa.

17. Täydellisyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi esittelijä katsoo, että 121 artiklaan olisi 
lisättävä uusi kohta, jolla työjärjestykseen sisällytetään vakiintunut käytäntö, jonka 
mukaan puhemies esittää kirjallisia huomautuksia tai käyttää väliintulo-oikeutta 

                                               
1 On myös syytä huomata, että parlamentin työjärjestyksen 34 artiklassa määrätään, että "Lainsäädäntöehdotusta 
käsitellessään parlamentti kiinnittää erityistä huomiota perusoikeuksien kunnioittamiseen ja etenkin säädöksen 
yhdenmukaisuuteen Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa ja toissijaisuus-, suhteellisuus- sekä 
oikeusvaltioperiaatteeseen."
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tuomioistuimessa parlamentin puolesta oikeudellisten asioiden valiokunnan 
suosituksesta. Uudessa kohdassa olisi myös määrättävä menettelystä, jota noudatetaan, 
jos puhemiehen ja asiasta vastaavan valiokunnan näkemykset poikkeavat toisistaan.

18.  Esittelijä katsoo, että jos näkemykset poikkeavat toisistaan, päätös olisi tehtävä 
menettelyssä, joka varmistaa demokraattisen legitiimiyden vahvistamisen. Asian 
luonteen vuoksi hän ehdottaa, että päätös olisi alustavasti esitettävä 
puheenjohtajakokoukselle, joka edustaa koko parlamentin voimasuhteita ja pystyy 
myös samalla tarkastelemaan asiaa sen oikeudellisten ansioiden valossa kuultuaan 
erilaisia näkemyksiä ja otettuaan huomioon parlamentin oikeudellisen yksikön 
lausunnon. Jos puheenjohtajakokous tekee sen johtopäätöksen, että parlamentin ei 
pitäisi esittää kirjallisia huomautuksia tai käyttää väliintulo-oikeutta tuomioistuimessa
puolustaakseen yhteispäätösmenettelyssä hyväksytyn säädöksen pätevyyttä, asia olisi 
esitettävä täysistunnon käsiteltäväksi. Parlamentin jäsenillä olisi oltava käytössään 
kaikki asiaan liittyvät asiakirjat tai tiedot, jotta he voivat perusteellisesti tarkastella 
kysymystä ja tehdä päätöksen.1

19. Poikkeustapauksissa, joissa oikeudellisten asioiden valiokunta ei pysty antamaan 
lausuntoaan tuomioistuimen perussäännössä vaadittujen aikarajojen puitteissa, 
esittelijä ehdottaa, että puhemies voisi esittää kirjallisia huomautuksia tai käyttää 
väliintulo-oikeutta tuomioistuimessa ilman ennakkokuulemista. Näin saattaisi tapahtua 
erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla äskettäin käyttöön otetussa 
kiireellisessä alustavassa menettelyssä (sovelletaan 1. maaliskuuta 2008 alkaen), jonka 
tapauksessa kirjallisten huomautusten esittämisen määräaika on lyhyempi. Tällaisissa 
tapauksissa asiasta vastaavaa valiokuntaa voitaisiin kuulla myöhemmin ja puhemiehen 
olisi vedettävä kirjalliset huomautukset pois, jos täysistunto niin päättää.

                                               
1 Esittelijä katsoo, että menettelyissä, joissa parlamentti poikkeuksellisesti päättää olla puolustamatta 
parlamentin ja neuvoston yhteisesti hyväksymän säädöksen pätevyyttä, päätös olisi tehtävä, jos se saa 
parlamentin jäsenten enemmistön kannatuksen. Tämä vastaisi äänestysvaatimuksia, joita sovelletaan, kun 
parlamentti EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti hylkää neuvoston yhteisen kannan tai muuttaa 
sitä. Kun otetaan huomioon, että ehdottoman enemmistön vaatimuksen soveltaminen ei kuitenkaan olisi 
mahdollista EY:n perustamissopimuksen 198 artiklan mukaisesti, esittelijä ehdottaa poikkeuksellista menettelyä, 
jossa asia esitetään alustavasti puheenjohtajakokoukselle, joka elimenä edustaa parlamentin jäsenten enemmistön 
mielipidettä, mutta että lopullisen päätöksen tekee täysistunto parlamentin korkeimpana elimenä.
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