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Arvoisa puhemies 
 
Tänään voimaan tulevan Lissabonin sopimuksen myötä kansalliset parlamentit saavat 
suuremman roolin Euroopan unionin työssä. Uudessa sopimuksessa tunnustetaan 
kansallisten parlamenttien keskeinen merkitys EU:n demokraattisissa rakenteissa, ja 
siinä tehdään ensimmäistä kertaa selväksi, että ”kansalliset parlamentit edistävät 
osaltaan aktiivisesti unionin moitteetonta toimintaa”. Tätä lähestymistapaa korostetaan 
sopimuksessa useilla kansallisten parlamenttien roolia kasvattavilla toimenpiteillä.  
 
Olemme vakuuttuneita siitä, että kansallisten parlamenttien yhteensä 40 edustajakamaria 
auttavat työllään osaltaan lisäämään Euroopan unionin demokraattisuutta ja 
läpinäkyvyyttä. Kuten tiedätte, nykyinen komissio on aina ajanut voimakkaasti 
kansallisten parlamenttien roolin kasvattamista. Me komission jäsenet olemme 
tultuamme virkaan vuonna 2004 pitäneet kansallisten parlamenttien ja niiden edustajien 
kanssa yli 500 kokousta. Vuonna 2006 loimme poliittiselle vuoropuhelulle mekanismin, 
jolla muodostettiin komission ja kansallisten parlamenttien välille luottamuksellinen 
viestintäkanava. Kansalliset parlamentit ovat ottaneet tämän mekanismin innostuneesti 
vastaan, mistä iloitsemme.  
 
Komissio on nyt toteuttamassa toimenpiteitä, joita keskeisten uusien sopimusmääräysten 
täytäntöönpano edellyttää. Kyseessä ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen artiklat 70, 85, 88 ja 352 sekä ne pöytäkirjojen N:o 1 ja 2 osat, joista 
komissiolla on erityisvastuu. Erityisen tärkeä on uusi mekanismi, jolla kansalliset 
parlamentit saavat erityisen roolin toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvonnassa.  
 
Ensinnäkin haluaisimme korostaa, että komissio näkee tämän mekanismin osana 
komission ja kansallisten parlamenttien laajempia poliittisia suhteita ja katsoo, että sitä 
on sovellettava poliittisen vuoropuhelun rinnalla, jota tulevaisuudessa tietenkin 
jatketaan. Se on tervetullut mahdollisuus parantaa politiikan muotoiluprosessia ja tämän 
keskeisen sopimusperiaatteen soveltamista.  
 
Komission tavoitteena on luoda läpinäkyvä mekanismi, jolla on vaikutusta. Olemme 
kiitollisia kansallisten parlamenttien kannanotoista yhteisöasioita käsittelevien elinten 
konferenssissa (Cosac) ja muilla foorumeilla. Ne ovat olleet keskeisiä osatekijöitä 
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pohdiskeluissamme. Olemme arvioineet, miten tämä tavoite voidaan parhaiten saavuttaa. 
Liitteessä esitetään menettelyt, jotka luodaan, jotta järjestelmä voi aloittaa toimintansa 
heti kun ensimmäiset mekanismin soveltamisalaan kuuluvat ehdotukset hyväksytään. 
Menettelyjä voi tietenkin olla tarvetta muuttaa tulevaisuudessa niiden kokemusten 
perusteella, joita me kaikki tulevina kuukausina saamme.   
 
Olemme vakuuttuneita siitä, että Lissabonin sopimus on alku kansallisten parlamenttien 
aktiivisen ja rakentavan roolin syventämiselle entisestään eurooppalaisessa 
politiikanteossa, ja odotamme pääsevämme tiivistämään yhteydenpitoamme ja 
kehittämään poliittista kumppanuuttamme. 
 
 
Kunnioittavasti 
 
 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso        Margot Wallström 
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Liite 
 
 
 

LISSABONIN SOPIMUKSEN PÖYTÄKIRJAAN N:O 2 PERUSTUVAN 
TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN VALVONTAMEKANISMIN JÄRJESTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

 
 
Kunkin edustajakamarin kanssa on selvitettävä tietyt käytännön kysymykset, jotta 
mekanismi voisi toimia kitkatta.  

• Pyydämme teitä ilmoittamaan, millä kielellä (kielillä) eduskunta haluaa 
vastaanottaa komission asiakirjat ja mihin sähköpostiosoitteeseen, mielellään 
yhteispostilaatikkoon, se haluaa ne lähetettävän.  

• Kertokaa myös, miten voidaan varmistua, että komissiolle toimitetut perustellut 
lausunnot edustavat koko eduskunnan kantaa. 

 
 

Asiakirjojen lähettäminen 
 
Komissio lähettää kaikki tausta-asiakirjat ja esitykset lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviksi säädöksiksi kansallisille parlamenteille sähköisessä muodossa 
samaan aikaan, kun ne lähetetään Euroopan parlamentille ja/tai neuvostolle. IPEXiin 
lähetetään kopio. Kunkin edustajakamarin pyytämät kieliversiot lähetetään 
myöhemmin, sitä mukaa kuin ne ovat saatavissa.  
 
Toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin soveltamisalaan kuuluvien 
säädösesitysten eli kaikkien jaetun toimivallan piiriin kuuluvien säädösesitysten 
mukana lähetetään saatekirje, jossa mainitaan, mistä pöytäkirjassa N:o 2 tarkoitetusta 
menettelystä on kyse, ja ilmoitetaan mihin mennessä lausunto on annettava.  
 
Komissio lähettää viikoittain yhteenvetoluettelon asiakirjoista, jotka se on edeltävällä 
viikolla kullekin kansalliselle parlamentille lähettänyt. Komissio lähettää näistä 
luetteloista kopion tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja IPEXiin. Jos 
kansallinen parlamentti huomaa, ettei se ole saanut kaikkia luettelossa mainittuja 
asiakirjoja, sen tulisi välittömästi ilmoittaa asiasta komissiolle, joka lähettää kyseiset 
asiakirjat uudelleen. Jos mikään kansallinen parlamentti ei reagoi kolmen työpäivän 
kuluessa, komissio katsoo, että viikoittaisessa luettelossa mainitut asiakirjat on 
asianmukaisesti vastaanotettu. Tämän viikoittain lähetettävän asiakirjaluettelon on 
määrä korvata komission lähettämien yksittäisten asiakirjojen vastaanottokuittaus.  
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Määräajat 
 
Lausunnon antamista koskeva kahdeksan viikon määräaika alkaa sen saatekirjeen 
lähettämisestä, joka lähetetään tietyn asiakirjan viimeisen kieliversion lähettämisen 
yhteydessä. Näiden saatekirjeiden lähettämisestä ilmoitetaan samana päivänä 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja IPEXiin.  

 
Jos se, että kansallinen parlamentti ei ole saanut asiakirjaa, vaikuttaa pöytäkirjassa 
N:o 2 mainittuun määräaikaan, komissio asettaa tapauskohtaisesti uuden määräajan, 
jossa viivästys otetaan huomioon, ja ilmoittaa asiasta kyseiselle kansalliselle 
parlamentille. Kaikkiin muihin kansallisiin parlamentteihin sovelletaan alkuperäistä 
määräaikaa.  
 
Kansallisten parlamenttien kesälomien vuoksi komissio ei ota elokuuta huomioon 
määrittäessään pöytäkirjassa N:o 2 tarkoitettua määräaikaa. Saatekirjeeseen lisätään 
tästä aina maininta.  
 
 
Kansallisten parlamenttien lausuntojen kohde 
 
Koska toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin rinnalla käydään poliittista 
vuoropuhelua, joka kattaa kaikki kansallisille parlamenteille toimitettuihin 
asiakirjoihin liittyvät näkökohdat eikä pelkästään toissijaisuusperiaatteen 
toteutumista, komissio pyytää kansallisia parlamentteja mahdollisuuksien mukaan 
pitämään lausunnoissaan toissijaisuusnäkökohdat ja ehdotuksen sisältöä koskevat 
kommentit erillään toisistaan ja esittämään mahdollisimman selkeästi arvionsa siitä, 
onko ehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen. Komissio on tietenkin täysin 
tietoinen siitä, että kukin kansallinen parlamentti päättää itse työskentelytavoistaan ja 
komissiolle lähettämiensä perusteltujen lausuntojen muodosta.  
 
 
Raja-arvot 
 
Komissio on aina ollut kansallisilta parlamenteilta saatujen lausuntojen poliittisen 
tulkinnan kannalla. Tarkistaessaan, ylittyvätkö sopimuksessa mainitut raja-arvot, 
komissio ottaa näin ollen huomioon kaikki lainsäädäntöehdotusten 
toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta koskevat perustellut lausunnot, vaikka 
toissijaisuusperiaatteen vastaisuutta perusteltaisiin lausunnoissa eri syillä tai niissä 
viitattaisiin ehdotuksen eri säännöksiin.  
 
Komissio analysoi sille kahdeksan viikon määräajassa toimitetut kielteiset lausunnot 
ja tarkistaa, ylittyykö raja-arvo. Kun määräaika on päättynyt, komissio laatii 
poliittisen arvion niistä asiakirjoista, joiden kohdalla raja-arvo on ylittynyt, ja 
vahvistaa toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin käynnistyneen. Asiasta 
ilmoitetaan kansallisille parlamenteille, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
IPEXiin. 
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Jos raja-arvo ei ylity kahdeksan viikon kuluttua tai jos komissiolle lähetetään 
lausuntoja määräajan päätyttyä, se vastaa asianomaisille kansallisille parlamenteille 
poliittisen vuoropuhelun puitteissa.  
 
Kansallisten parlamenttien lausunnot toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin 
piiriin kuuluvista ehdotuksista julkaistaan komission verkkosivuilla, kun kahdeksan 
viikon määräaika on päättynyt. 
 
 
Ehdotusten uudelleentarkastelu 
 
Komission jäsenten kollegio päättää sekä keltaisen kortin menettelyn että oranssin 
kortin menettelyn yhteydessä, pidetäänkö kyseinen ehdotus voimassa, muutetaanko 
sitä vai peruutetaanko se, ja perustelee päätöksensä antamalla komission tiedonannon, 
joka lähetetään kaikille kansallisille parlamenteille sekä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja IPEXiin. Jos kyseessä on oranssin kortin menettely, kansallisilta 
parlamenteilta saadut perustellut lausunnot tietystä asiakirjasta liitetään tähän 
tiedonantoon.  

 
 
Siirtymäkausi 
 
Huomattakoon, että käsiteltävänä olevat ehdotukset ja muutetut ehdotukset eivät 
kuulu pöytäkirjassa N:o 2 määrätyn mekanismin soveltamisalaan. 
 

 
 


