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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehityksestä 
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan
(2008/2120(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Amsterdamin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan kansallisten 
kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon Amsterdamin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan kansallisten 
kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa ja erityisesti sen 9 artiklan,

– ottaa huomioon Lissabonin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2002 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien suhteista Euroopan rakentamisessa1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin parlamenttien yhteisöasioita käsittelevien elinten 
XXVIII konferenssissa (COSAC) 27. tammikuuta 2003 hyväksytyt hallitusten ja 
parlamenttien välisiä suhteita yhteisöasioissa koskevat suuntaviivat (ohjeelliset 
vähimmäisstandardit) ("Kööpenhaminan parlamentaariset suuntaviivat")2,,

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2008 annetut, parlamenttien välistä yhteistyötä Euroopan 
unionissa koskevat suuntaviivat3,

– ottaa huomioon Pariisissa 4. marraskuuta 2008 pidetyn COSACin XL konferenssin 
päätelmät ja erityisesti niiden 1 kohdan,

– ottaa huomioon Irlannin parlamentin maan tulevaisuutta Euroopan unionissa käsittelevän 
alivaliokunnan marraskuussa 2008 antaman mietinnön ja etenkin sen tiivistelmän 29–37 
kohdan, joissa edellytettiin kattavasti parlamentaarisen valvonnan vahvistamista 
kansallisten hallitusten toimiessa neuvoston jäseninä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

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

                                               
1 Perustuu perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintöön A5-0023/2002 (Napolitanon 
mietintö) (EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 322).
2 EUVL C 154, 2.7.2003, s. 1.
3 Tarkistettu laitos, josta sovittiin Lissabonissa 20.–21. kesäkuuta 2008 pidetyssä Euroopan unionin 
parlamenttien puhemiesten konferenssiin kuuluvassa kokouksessa.
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A. katsoo, että koska Euroopan parlamentti antoi viimeisimmän päätöslauselmansa suhteista 
kansallisiin parlamentteihin vuonna 2002, nyt on uudelleenarvioinnin aika,

B. katsoo, että unionin kansat ovat täydellisesti Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien edustamia ja että parlamentit ovat kulloinkin eri aloilla toimivaltaisia; 
katsoo, että Euroopan unionissa tarvittavan parlamentarismin vahvistamisen täytyy siksi 
perustua kahteen tekijään: yhtäältä Euroopan parlamentin toimivallan vahvistamiseen 
kaikessa unionin päätöksenteossa sekä toisaalta kansallisten parlamenttien toimivallan 
vahvistamiseen suhteessa maiden omiin hallituksiin,

C. toteaa, että kansallisten parlamenttien edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat sekä 
nämä ja liittymisneuvotteluja käyvien maiden parlamenttien edustajat tekivät erinomaista 
yhteistyötä Eurooppa-valmistelukunnassa,

D. toteaa, että kansanedustuslaitosten konferenssin1 järjestäminen tietyistä aiheista 
harkintavaiheen aikana on osoittautunut hyväksi ajatukseksi, joten tähän välineeseen 
voitaisiin tukeutua uudelleen uutta valmistelukuntaa muodostettaessa tai vastaavien 
tilaisuuksien yhteydessä,

E. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet ovat 
huomattavasti parantuneet ja monipuolistuneet viime vuosina ja että yhä enemmän 
toimintaa harjoitetaan sekä parlamenttien että niiden valiokuntien tasolla,

F. katsoo, että kehitettäessä suhteita jatkossa olisi otettava huomioon nykykäytäntöjen ansiot 
ja haittapuolet,

G. katsoo, että Lissabonin sopimuksella kansallisille parlamenteille myönnetyt, erityisesti 
toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät uudet oikeudet rohkaisevat niitä osallistumaan unionin 
tasolla tapahtuvaan politiikan laadintaan jo varhaisessa vaiheessa,

H. katsoo, että parlamenttien välisen yhteistyön kaikissa muodoissa olisi noudatettava kahta 
perusperiaatetta: tehokkuuden lisäämistä ja parlamentaarista demokratiaa,

I. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien ensisijaisena tehtävänä on 
osallistua lainsäädäntöprosessiin ja valvoa poliittisia valintoja kansallisella ja yhteisön 
tasolla; katsoo, että tämä ei tee turhaksi yhteisen edun puolesta tehtävää läheistä 
yhteistyötä varsinkaan unionin lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä,

J. katsoo, että on asianmukaista laatia poliittisia suuntaviivoja, joiden pohjalta Euroopan 
parlamentin edustajat ja elimet voivat päättää toimista, jotka koskevat sen suhteita 
kansallisiin parlamentteihin sekä Lissabonin sopimuksen kansallisia parlamentteja 
koskevien määräysten toimeenpanoa,

Lissabonin sopimuksen panos suhteiden kehittämiseen

                                               
1 "Joint Parliamentary Meetings".
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1. suhtautuu myönteisesti Lissabonin sopimuksella (eli parlamenttien sopimuksella) 
kansallisille parlamenteille myönnettyihin uusiin oikeuksiin, jotka lisäävät niiden 
merkitystä Euroopan unionin poliittisissa prosesseissa, ja katsoo, että nämä oikeudet 
voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

Oikeus saada tietoa

– vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien toimien arvioinnista

– sisäistä turvallisuutta käsittelevän pysyvän komitean toiminnasta

– perussopimusten muuttamista koskevista ehdotuksista

– unionin jäseneksi liittymistä koskevista hakemuksista

– yksinkertaistetuista perussopimusten muutoksista (kuusi kuukautta ennen päätöksen 
tekemistä)

– ehdotuksista perussopimuksia täydentäviksi toimiksi;

Oikeus osallistua aktiivisesti

– unionin moitteettomaan toimintaan (yleismääräys)

– Europolin ja Eurojustin valvontaan yhdessä Euroopan parlamentin kanssa

– perustamissopimuksen muuttamista käsitteleviin sopimisiin;

Oikeus vastustaa

– toissijaisuusperiaatteen vastaista lainsäädäntöä "keltaisen kortin" ja "oranssin kortin" 
menettelyillä

– yksinkertaistetulla menettelyllä hyväksyttäviä perustamissopimuksen muutoksia

– siviilioikeudellisia kysymyksiä (perheoikeus) koskevia oikeudellisen yhteistyön toimia

– toissijaisuusperiaatteen rikkomista panemalla vireille kanne yhteisöjen 
tuomioistuimessa (sikäli kun tämä on kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan 
mahdollista);

Nykyiset suhteet

2. toteaa tyytyväisenä, että sen suhteet kansallisiin parlamentteihin ovat kehittyneet 
myönteisesti viime vuosina etenkin seuraavien yhteistoimintamuotojen avulla:

– säännölliset, vähintään kaksi kertaa puolessa vuodessa pidettävät valiokuntien 
yhteiskokoukset 

Adlib Express Watermark



PE415.140v01-00 6/11 PR\763944FI.doc

FI

– parlamenttien väliset valiokuntatason ad hoc -kokoukset Euroopan parlamentin tai 
neuvoston puheenjohtajavaltion parlamentin aloitteesta

– parlamenttien väliset kokoukset valiokuntien puheenjohtajien tasolla

– parlamenttien puhemiesten tasolla tehtävä yhteistyö Euroopan unionin parlamenttien 
puhemiesten konferenssissa

– kansallisten parlamenttien jäsenten vierailut Euroopan parlamenttiin ja osallistuminen 
vastaavien eri alojen valiokuntien kokouksiin

– Euroopan tason poliittisten ryhmien tai puolueiden kokoukset, joissa poliitikot kaikista 
jäsenvaltioista tapaavat Euroopan parlamentin jäseniä;

Tulevat suhteet

3. on sitä mieltä, että olisi kehitettävä uusia lainsäädäntömenettelyä edeltävän ja sen 
jälkeisen vuoropuhelun muotoja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
välille;

4. katsoo, että kansallisille parlamenteille on annettava tukea, kun ne tarkastelevat 
lainsäädäntöehdotuksia ennen niiden käsittelyä unionin lainsäädäntövaltaa käyttävissä 
elimissä;

5. toteaa, että eri alojen valiokuntien säännölliset kahdenväliset yhteiskokoukset sekä 
Euroopan parlamentin kutsusta järjestettävät valiokuntatason ad hoc -kokoukset 
mahdollistavat vuoropuhelun nykyisten tai suunniteltujen säädösten tai poliittisten 
aloitteiden käsittelyn varhaisessa vaiheessa, ja niitä olisi siksi jatkettava ja kehitettävä 
järjestelmällisesti vastaavien valiokuntien pysyväksi verkostoksi; katsoo, että ennen 
tällaisia kokouksia tai niiden jälkeen voidaan pitää valiokuntatason kahdenvälisiä ad hoc -
kokouksia, joissa käsitellään kansallisia erityiskysymyksiä; ja katsoo, että valiokuntien 
puheenjohtajakokoukselle voitaisiin siten antaa tehtäväksi laatia ohjelma eri alojen 
valiokuntien kansallisten parlamenttien kanssa harjoittamasta toiminnasta ja sovittaa tätä 
toimintaa yhteen; 

6. huomauttaa, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien valiokuntien 
puheenjohtajien väliset kokoukset, kuten ulkoasiainvaliokuntien ja kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntien puheenjohtajien tapaamiset, ovat osanottajien 
pienen määrän ansiosta tietojen ja näkemysten vaihdon väline;

7. katsoo, että muillakin kuin edellä mainituilla yhteistyömuodoilla on mahdollista edistää 
tehokkaasti Euroopan poliittisen alueen luomista ja että niitä tulisi kehittää edelleen ja 
monipuolistaa;

8. toivoisi tässä yhteydessä kansallisilta parlamenteilta innovaatioita, kuten Euroopan 
parlamentin jäsenille annettavaa oikeutta tulla kutsutuiksi kerran vuodessa pitämään 
puheenvuoron kansallisten parlamenttien täysistunnoissa, osallistua neuvoa-antavassa 
ominaisuudessa Eurooppa-asioiden valiokuntien kokouksiin, osallistua valiokuntien 
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kokouksiin niiden käsitellessä niiden toimialaan kuuluvia Euroopan unionin säädöksiä tai 
osallistua vastaavien poliittisten ryhmien kokouksiin neuvoa-antavassa ominaisuudessa;

9. suosittaa, että tutkitaan mahdollisuutta myöntää Euroopan parlamentin valiokunnille 
määrärahoja, joilla ne voivat järjestää kokouksia kansallisten parlamenttien vastaavien 
valiokuntien kanssa ja luoda tekniset edellytykset kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin eri valiokuntien esittelijöiden videokonferenssille;

10. uskoo, että Lissabonin sopimuksella kansallisille parlamenteille annetut 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevat laajemmat valtuudet mahdollistavat 
yhteisön lainsäädäntöön vaikuttamisen ja sen valvonnan varhaisessa vaiheessa ja edistävät 
osaltaan lainsäädännön parantamista Euroopan unionin tasolla;

11. toteaa, että kansallisille parlamenteille annetaan ensi kertaa Euroopan unionin asioita 
koskeva tarkoin määritelty rooli, joka on erillään kansallisten hallitusten roolista ja 
lähentää unionia kansalaisiin;

12. muistuttaa, että kansallisten parlamenttien tulee valvoa kansallisten hallitusten toimintaa 
ensi kädessä valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti;

13. korostaa, että kansalliset parlamentit ovat merkittäviä toimijoita yhteisön lainsäädännön 
täytäntöönpanossa ja että olisi hyvin tärkeää luoda mekanismi tämän alan parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista varten;

14. huomauttaa tässä yhteydessä, että parlamenttien välisen sähköisen tiedonvaihtofoorumin, 
IPEX-verkkosivuston1, perustaminen on merkittävä edistysaskel, sillä sen avulla 
Euroopan unionin asiakirjoja voidaan tarkastella kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin tasolla ja tarvittaessa kansalliset parlamentit voivat seurata reaaliajassa, miten 
ne pannaan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä; pitää siksi tarpeellisena, että tätä 
Euroopan parlamentin teknisesti kehittämää ja ylläpitämää järjestelmää varten on 
asianmukaisesti varoja;

15. kaavailee kansallisten parlamenttien ja komission välisen lainsäädäntömenettelyä 
edeltävän vuoropuhelun nykyistä järjestelmällisempää seurantaa (niin kutsuttu Barroson 
aloite) saadakseen tietoa kansallisten parlamenttien kannoista lainsäädäntöprosessin 
varhaisvaiheessa; kehottaa kansallisia parlamentteja saattamaan tässä yhteydessä annetut 
kannat samalla myös Euroopan parlamentin saataville;

16. pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyön 
kehittämisessä on onnistuttu ulkoasioiden, turvallisuuden ja puolustuksen saroilla;

17. toteaa uudelleen huolestuneena, että parlamentit pitävät YUTP:n ja ETPP:n2 rahoitusta 
koskevaa vastuuta riittämättömänä, ja että siksi Euroopan parlamentin ja kansallisten 

                                               
1 IPEX-tietokanta (Interparliamentary EU Information Exchange) otettiin virallisesti käyttöön heinäkuussa 2006.
2 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka.

Adlib Express Watermark



PE415.140v01-00 8/11 PR\763944FI.doc

FI

parlamenttien yhteistyötä on parannettava, jotta näiden politiikan alojen kaikki 
näkökohdat saadaan demokraattiseen valvontaan1;

18. Edellyttää johdonmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi sekä päällekkäisyyden 
välttämiseksi, että Länsi-Euroopan unionin parlamentaarinen yleiskokous lakkautetaan 
kun Länsi-Euroopan unioni sulautuu Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä täysin 
ja lopullisesti Euroopan unioniin;

COSACin rooli

19. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on tiiviissä yhteistyössä 
määriteltävä COSACin tuleva rooli ja että COSACin tulisi Amsterdamin sopimukseen 
liitetyn kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan 
pöytäkirjan mukaisesti pysyä ensisijaisesti tiedonvaihdon sekä yleisistä poliittisista 
aiheista ja kansallisten hallitusten valvonnan parhaista toimintatavoista käytävän 
keskustelun foorumina2; katsoo lisäksi, että tiedonvaihdon ja keskustelun tulisi keskittyä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeviin lainsäädäntötoimiin sekä 
toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen Euroopan unionin tasolla;

20. aikoo päättäväisesti hoitaa tehtävänsä tinkimättä, täyttää COSACin toimintaan liittyvät 
velvollisuutensa ja antaa edelleen teknistä tukea COSACin sihteeristölle ja kansallisten 
parlamenttien edustajille;

21. muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien COSACin puitteissa 
toteuttamien toimien on täydennettävä toisiaan, eikä ulkopuolisten tahojen saa antaa
hajauttaa tai käyttää väärin niitä;

22. katsoo, että Euroopan parlamentin valiokuntien tulisi osallistua nykyistä voimakkaammin 
COSACin kokousten valmisteluun ja edustukseen niissä; katsoo, että perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan olisi johdettava parlamentin 
valtuuskuntaa ja että valtuuskunnan olisi koostuttava kulloisenkin COSACin kokouksen 
esityslistalla olevia aiheita käsittelevien valiokuntien puheenjohtajista ja esittelijöistä; 
pitää suotavana, että puheenjohtajakokoukselle tiedotetaan säännöllisesti ja parlamentin 
jäsenille kerran vuodessa COSACin kokousten edistymisestä ja tuloksista;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

                                               
1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus (EUVL C 139, 
14.6.2006, s. 1) ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan 3 kohta.
2 Ks. edellä mainitut hallitusten ja parlamenttien välisiä suhteita yhteisöasioissa koskevat suuntaviivat 
(ohjeelliset vähimmäisstandardit).
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PERUSTELUT

I Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehitys

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliset suhteet olivat Euroopan 
parlamentin jäsenten ensimmäisiin välittömiin vaaleihin asti tietyllä tapaa "elimelliset", koska 
Euroopan parlamentin jäsenet olivat kansallisten parlamenttien lähettämiä. Välittömien 
vaalien myötä tämä yhteys poistui, ja heräsi kysymys, millaisiksi suhteet voisivat ja 
millaisiksi niiden pitäisi muodostua tulevaisuudessa. Varsin pitkään yhteyksiä pidettiin 
satunnaisesti ilman ohjaavaa kehystä, kunnes Maastrichtin sopimuksella keskinäisiä suhteita 
yritettiin ensi kerran järjestelmällistää. Kahdessa Maastrichtin sopimuksen julistuksessa 
painotettiin, että kansallisilla parlamenteilla on yhteisön lainsäädännön kannalta merkittävä 
tehtävä, että hallitusten on tiedotettava niille ajoissa komission lainsäädäntöhankkeista ja että 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin olisi tehtävä yhteistyötä1. Tämä voisi 
tapahtua muun muassa järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja myöntämällä vastavuoroisia 
etuja. 

Samana ajanjaksona perustettiin kansallisten parlamenttien yhteisöasioita käsittelevien elinten 
konferenssi (COSAC). Se kokoontuu kuuden kuukauden välein vaihtamaan etenkin 
kokemuksia kansallisten hallitusten valvonnasta yhteisöpoliittisissa kysymyksissä sekä tätä 
koskevia "parhaita toimintatapoja". Euroopan parlamentti osallistuu sen kokouksiin. COSAC 
voi esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle "näkemyksiä", jotka eivät 
kuitenkaan sido kansallisia kansanedustuslaitoksia. Euroopan parlamentti osallistuu 
COSACin toimintaan lähettämällä kuusijäsenisen valtuuskunnan, jonka jäsenistä kaksi on 
puhemiehistön varapuheenjohtajia. Valtuuskunnan jäsenet ovat erityisen hyvin perehtyneitä 
kansallisten parlamenttien kanssa ylläpidettäviin suhteisiin. 

Amsterdamin sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla kansallisten kansanedustuslaitosten 
asemasta Euroopan unionissa tämä asiaintila virallistettiin ja sille annettiin 
sopimusoikeudellinen asema. Pöytäkirjassa kannustetaan kansallisia kansanedustuslaitoksia 
osallistumaan entistä enemmän Euroopan unionin toimintaan ja ilmaisemaan näkemyksensä 
niiden kannalta erityisen tärkeiltä vaikuttavissa asioissa. Tätä varten siinä määrätään 
komission asiakirjojen toimittamisen nopeuttamisesta sekä kuuden viikon määräajasta, jota 
ennen neuvosto ei voi aloittaa säädösehdotuksen käsittelyä.

Nizzan konferenssissa hyväksytyssä "julistuksessa unionin tulevaisuudesta" toivottiin, että 
kansalliset kansanedustuslaitokset osallistuvat laaja-alaiseen keskusteluun, jossa tarkastellaan 
muun muassa "kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa eurooppalaisissa rakenteissa". 
Tämän mukaisesti yksi konferenssia seuranneen Eurooppa-valmistelukunnan yhdestätoista 
työryhmästä käsitteli kansallisia parlamentteja. Loppuraportissaan työryhmä totesi, että 
kansallisten parlamenttien olisi käytettävä kaikkia mahdollisuuksiaan vaikuttaa neuvostoon 
omien hallitustensa välityksellä. Unionin "ankkuroiminen" jäsenvaltioihin on työryhmän 
mukaan kansallisten parlamenttien tehtävä. Niiden suhteissa Euroopan parlamenttiin ei ole 
kyse kilpailusta. Sekä Euroopan parlamentilla että kansallisilla parlamenteilla on erityiset 

                                               
1 Julistukset 13 ja 14.
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tehtävänsä, mutta ne jakavat yhteisen tavoitteen, joka on EU:n tuominen lähemmäksi 
kansalaisia ja siten unionin demokraattisen legitiimiyden vahvistaminen1.

Vuonna 2002 Euroopan parlamentti käsitteli suhteitaan kansallisiin parlamentteihin 
perusteellisessa mietinnössä2. Siinä parlamentti totesi, että kansallisten parlamenttien 
huolestuneisuus Euroopan unionin suhteen tekee välttämättömäksi niiden kansallisia 
hallituksia ja Euroopan unionia koskevien valtuuksien määrittelemisen paremmin ja 
yksinkertaisemmin. Tässä yhteydessä tulee erityisesti luoda tiiviimpää ja tehokkaampaa 
yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille3. Euroopan unionin 
parlamentarismin vahvistamisen täytyy perustua kahteen tekijään: yhtäältä Euroopan 
parlamentin toimivallan vahvistamiseen kaikessa unionin päätöksenteossa sekä toisaalta 
kansallisten parlamenttien toimivallan vahvistamiseen suhteessa maiden omiin hallituksiin4. 
Suhteiden käytännön puolen suhteen Euroopan parlamentti ehdotti, että kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan parlamentin valiokuntien yhteistyötä Euroopan yhdentymiseen 
liittyvillä aloilla tulisi kehittää ja järjestelmällistää mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikan, talous-
ja rahaliiton sekä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen ja 
perustuslainsäädännön osalta5.

Perustuslakisopimukseen liitetyillä julistuksilla kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta 
Euroopan unionissa sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta 
kansallisille parlamenteille annettiin ensi kertaa mahdollisuus valvoa, ovatko 
lainsäädäntöehdotukset toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Tämä edellyttää, että kolmasosa 
kansallisista parlamenteista osallistuu menettelyyn ("keltainen kortti" -menettely). 
Uudistussopimukseksi kutsuttuun Lissabonin sopimukseen liitetyissä samoja seikkoja 
koskeneissa pöytäkirjoissa tätä oikeutta täydennettiin niin, että kansallisten parlamenttien 
enemmistö, Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö ja neuvoston jäsenten 55 prosentin 
enemmistö voivat kaataa lainsäädäntöehdotuksen ("punaisen kortin" menettely). Tämä uutuus 
vaikuttaa myös Euroopan parlamentin suhteisiin kansallisiin parlamentteihin, sillä sen on 
noudatettava kahdeksan viikon määräaikaa, jota ennen se ei saa päättää ehdotuksen käsittelyä, 
ja sen on otettava huomioon tänä aikana toimitetut perustellut lausunnot. Parlamentin on myös 
mukautettava työjärjestyksensä näihin uusiin seikkoihin. Vaikka tämän uuden järjestelyn 
käytännön merkitys näkyy vasta Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, sillä on kuitenkin 
"symbolinen" merkitys, jota ei pidä väheksyä: kansalliset parlamentit tunnustetaan ensi kerran 
virallisesti "unionin tason toimijoiksi".

II Päätelmät

Mitä päätelmiä esitetystä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten 
suhteiden kehityksestä voidaan tehdä? Ensinnäkin se, että niiden välillä ei ole enää 
vastakkainasettelua. Euroopan parlamentti on paitsi suhtautunut myönteisesti kansallisten 
parlamenttien merkityksen kasvuun myös tukenut sitä aktiivisesti. Lisäksi osapuolet ovat 
                                               
1 Asiakirja CONV 353/02, 22.10.2002, s. 2 ja 3.
2 7.2.2002 annettu päätöslauselma, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintö A5-
0023/2002, esittelijä: Giorgio Napolitano.
3  Päätöslauselman 1 kohta.
4  Päätöslauselman 3 kohta.
5 Päätöslauselman 13 kohta.
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oivaltaneet, että ne voivat lisätä toimeenpanovallan parlamentaarista valvontaa sekä unionin 
että jäsenvaltioiden tasolla vain, jos niiden toimet täydentävät toisiaan. Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien jäsenet ovat tekemisissä samojen ministerien kanssa näiden 
edustaessa joko kansallista hallitusta tai ministerineuvostoa. Tässä yhteydessä molempien 
osapuolien on vältettävä toimien päällekkäisyyttä ja kilpailua. Suhteiden on 
konkretisoiduttava yhteistyönä, jonka on oltava nykyistä järjestelmällisempää, mutta ei 
välttämättä muodoltaan virallisempaa. Näitä perusteluja edeltävä päätöslauselmaesitys sisältää 
joukon käytännön ehdotuksia tätä silmälläpitäen. Toisaalta parlamenttien välinen yhteistyö ei 
saa johtaa puuttumiseen parlamenttien päätäntävaltaan. Kaiken parlamenttien välisen 
yhteistyön olisi oltava luonteeltaan neuvottelevaa, eikä se saa sisältää unionin nykyisiä 
päätöksentekoprosesseja koskevia päätöksiä. Sille on oltava tunnusomaista parlamenttien ja 
parlamentaarikkojen keskinäinen tunnustaminen yhteiskunnan kuvastimena1.

                                               
1 Andreas Maurer: "The Lisbon Treaty: New options for and recent trends of interparliamentary cooperation". 
Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskuksen vuotuisessa kirjeenvaihtajien konferenssissa 
pidetty puhe, Bryssel 9. lokakuuta 2008, s. 7.
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