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Puheenjohtaja Jo Leinen avasi kokouksen torstaina 18. toukokuuta 2006 klo 10.10.

1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen AFCO_OJ(2006)0518_1 v01-00

Puheenjohtaja ehdotti, että jos aika sallii, komissio kuulee äänestysten jälkeen 
kohdassa ”muut asiat” esittelijä Richard Corbettia komitologiasta ja esittelijä Georgios 
Papastamkosia erillisvirastoista käytävien toimielinten välisten neuvottelujen 
viimeaikaisesta kehityksestä. 
Esityslista hyväksyttiin näin täsmennettynä.

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Puheenjohtaja ilmaisi katsovansa, että Romanian ja Bulgarian liittymisestä Euroopan 
unionin jäseniksi annetussa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä, josta on määrä 
äänestää valiokunnassa toukokuun lopulla, ei ole ilmennyt mitään sellaisia uusia 
perustamissopimuksiin tai toimielimiin liittyviä seikkoja, jotka edellyttäisivät 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta lausunnon laatimista. 
Valiokunta vahvisti puheenjohtajan ehdotuksen.  
Puheenjohtaja ilmoitti vastaanottaneensa vetoomusvaliokunnalta Argentiinassa 
oleskelevan Saksan kansalaisen vetoomuksen, joka koskee sitä, että tämä ei voi 
käyttää äänioikeuttaan Euroopan parlamentin vaaleissa. Puheenjohtaja esitti, että 
vetoomusvaliokunta ei ottaisi vetoomusta käsiteltäväksi, koska nykyisissä 
perussopimuksissa tunnustetaan unionin kansalaisen äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa hän asuu mutta jonka 
kansalainen hän ei ole, mutta tätä oikeutta ei tunnusteta Euroopan ulkopuolisissa 
maissa asuville unionin kansalaisille. Valiokunta kannatti puheenjohtajan kantaa.
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3. Komissiolle esitetty suullinen kysymys seuraavista toimista harkinta-ajan 
suhteen

AFCO/6/35737 RE - PE 374.015v01-00
AM - PE 374.106v01-00

- Luonnoksen päätöslauselmaesitykseksi hyväksyminen
- Tarkistusten jättämisen määräaika: 10. toukokuuta 2006 klo 19.00.

Ennen äänestyksen aloittamista puheenjohtaja antoi puheenvuoron Andrew Duffille, 
joka pohti valiokunnassa hyväksyttäväksi esitetyn päätöslauselmaesityksen suhdetta 
parlamentin yleisluontoiseen ensi kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokousta koskevaan 
päätöslauselmaan, jonka parlamentti mahdollisesti aikanaan hyväksyy. Puheenjohtaja 
katsoi, että päätöslauselmaesitys, jonka valiokunta valmistautuu hyväksymään, on 
joka tapauksessa esiteltävä täysistunnossa erikseen, ja siitä on äänestettävä erikseen. 
Aiheen erityislaadun vuoksi on täysin perusteltua, että päätöslauselmaesitys 
käsitellään erillään poliittisten ryhmien mahdollisesta oma-aloitteisesta 
päätöslauselmasta, joka koskee yleisesti aiheita, joista olisi keskusteltava Eurooppa-
neuvoston kokouksessa.
Puheenjohtaja johti äänestystä päätöslauselmaesityksestä. Hyväksyttyään tarkistukset 
1 (suullisella tarkistuksella muutettuna), 9, 10, 13, 14, 29, 43, 45, ensimmäinen osa, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 sekä puheenjohtajan suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi 8 d 
kohta, valiokunta hyväksyi päätöslauselmaesityksen näin muutettuna äänin 16 
puolesta ja 9 vastaan. 

4. Euroopan unionin perusoikeusvirasto

AFCO/6/29479 PA - PE369.971v01-00
2005/0124(CNS) − KOM(2005)0280  C6-0288/2005 AM - PE371.845v01-00

Valmistelija: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
Vastaava valiokunta: LIBE - Kinga Gál (PPE-DE)

- Lausuntoluonnoksen hyväksyminen
- Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. maaliskuuta 2006 klo 12

Puheenjohtaja antoi ennen äänestystä puheenvuoron Alexander Stubbille, joka esitti, 
että lausuntoluonnoksesta ei äänestettäisi, vaan että se korvattaisiin puheenjohtajan 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle osoittamalla kirjeellä. 
Siinä ilmaistaisiin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
periaatekanta, jonka mukana puolletaan Euroopan unionin perusoikeusviraston 
perustamista muiden erillisvirastojen mallin mukaan. Carlos Carnero González 
ilmoitti, että PSE-ryhmä peruuttaa kaikki jättämänsä tarkistukset ja kannattaa 
ehdotusta kirjeen lähettämisestä. Johannes Voggenhuber ilmoitti, että Verts/ALE-
ryhmä peruuttaa myös tarkistuksensa ja kannattaa ehdotusta. Andrew Duff pahoitteli 
sitä, että muut ryhmät peruuttivat tarkistuksensa ja katsoi, että lausuntoluonnoksesta 
olisi kaikesta huolimatta äänestettävä. Sylvia-Yvonne Kaufmann kertoi, että myös 
GUE/NGL-ryhmä peruuttaa tarkistuksensa ja kannattaa ehdotusta siitä, että 
puheenjohtaja lähettää aikaisemmin mainitun sisältöisen kirjeen. Gérard Onestan ja
Riccardo Ventren puheenvuorot. Valmistelija katsoi, että eri poliittisten ryhmien 
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välille on mahdoton saada kompromissia yrityksistä huolimatta ja päätti myös 
peruuttaa tarkistuksensa. Puheenjohtaja korosti valmistelijan pyrkimyksiä löytää 
kompromissia, mutta totesi, että kaikkien peruutettujen tarkistusten vuoksi äänestystä 
on mahdoton järjestää. Puheenjohtaja ilmoitti jäsenille, että hän laatii 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle luonnoksen kirjeestä, 
joka sisältää keskustelun aikana esitetyt periaatteet. Puheenjohtaja kierrättää kirjettä 
poliittisten ryhmien koordinaattoreilla ennen sen lähettämistä.

5. Muut asiat

Komitologia

Puheenjohtaja antoi Richard Corbettille puheenvuoron, jotta tämä kuvailisi 
komitologiasta käytävien toimielinten välisten neuvottelujen viimeaikaista kehitystä. 
Puheenvuoron käyttivät Andrew Duff, Carlos Carnero González ja puheenjohtaja. 
Richard Corbett otti kantaa kollegoidensa puheenvuoroihin. Puheenjohtaja päätti 
keskustelun.

6. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Torstai 22. kesäkuuta 2006 klo 9.00–18.30, Bryssel.

Kokous päättyi klo 11.03.
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