
Jukka Patrakka

Vuoden lopulla mahdollisesti 
voimaan tuleva Lissabonin so-
pimus lisää kansalaisten valtaa 
Euroopan unionissa, koska eu-
roparlamentaarikkojen eli mep-
pien asema vahvistuu.

Jatkossa Euroopan parlament-
tia ei ole syytä leimata norsujen 
hautausmaaksi, jonne kotimaan 
politiikassa sivuraiteelle ajautu-
neet hakeutuvat.

Komission, ministerineuvos-
ton ja parlamentin välistä yh-
teispäätösmenettelyä laajenne-
taan, mikä vahvistaa parlamen-
tin roolia. Komissio tekee aloit-
teet ja panee ne toimeen, mutta 
neuvosto ja parlamentti tekevät 
päätökset. 

Sekä komissio että neuvos-
to joutuvat entistä tarkemmin 

huomioimaan parlamentin nä-
kemyksen lakivalmistelun alus-
ta lähtien. Parlamentti voi käyt-
tää veto-oikeuttaan ja palauttaa 
ehdotuksia takaisin.

Ei keskustelukerho
– Nykyään parlamentti päät-
tää yhdessä ministerineuvos-
ton kanssa noin 60 prosentis-
ta yhteisön tason lainsäädän-
nöstä. Jos Lissabonin sopimus 
hyväksytään kaikissa jäsen-
maissa, vaikutusvalta kasvaa 
90 prosenttiin, Ulkopoliittisen 
instituutin tutkija Aaretti Siito-
nen arvioi.

Kansalaisen kannalta parla-
mentin vaikutusvallan kasvu 
tarjoaa yhden väylän vaikuttaa 
omaan elämäänsä.

– Ei ole siis lainkaan yhden-
tekevää, kenet Euroopan parla-

menttiin valitaan.
Meppien valta on suuri jo ny-

kyään.
– Parlamentin maine on huo-

mattavasti jäljessä sen valtaoike-
uksista. Parlamenttia pidetään 

vieläkin ylikansallisena keskus-
telukerhona.

Siitosen mukaan parlament-
ti on kasvanut täysiveriseksi 
alahuoneeksi vuoden 1995 jäl-
keen.

Lissabonin sopimuksen pi-
ti tulla voimaan tänä vuonna, 
mutta Irlanti jätti sen vahvis-
tamatta kansanäänestyksensä 
jälkeen.

Uusi äänestys järjestettäneen 
lokakuussa. Uusi perussopimus 
ei vaikutuksiltaan erityisemmin 
poikkea aiemmin neuvotellusta 
EU:n perustuslaista. 

Ministerineuvostolle valitaan 
2,5 vuodeksi kerrallaan puheen-
johtaja. Hänestä tulee president-
ti, joka edustaa unionia ulkosuh-
teissa.

Ulkopoliittisen instituutin tut-
kija Tiia Lehtonen perää yksi-
tyiskohtaisempaa esitystä pe-
rustettavien korkeiden virkojen 
keskinäisestä toimivallasta. 

– Mikä mahtaa tulevaisuudes-
sa olla neuvoston puheenjohta-
jan suhde vaikka komission pu-

heenjohtajaan? Tuleeko kilpai-
lutilanne vai toimivatko he osit-
tain päällekkäin? 

Lissabonin sopimuksen on 
arveltu avaavan lukkoja liitto-
valtiokehityksen tieltä. Lehto-
nen uskoo näin piirun verran 
tapahtuvan.

Kansallista identiteettiään 
vaaliville kansalaisille Yhdys-
valtojen kaltainen liittovaltio 
on kirosana.

Lehtonen uskoo äänestäji-
en suosivan aavistuksen verran 
entistä populistisempia puoluei-
ta ja henkilöitä kesäkuun alun 
vaaleissa. 

– Nähtäväksi jää, mitä he par-
lamentissa oikeasti tekevät.

Entä jos Suomi ei olisi koko 
EU:ssa?

– Elämä olisi aika katastro-
faalista.

Euroopan parlamentti voi käyttää veto-oikeuttaan ja palauttaa komission ehdotuksia takaisin.

Lissabonin sopimus lisää kansalaisten 
valtaa, koska parlamentin asema vahvistuu
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Euroopan parlamentin kokoonpano 2008
Yhteensä 785 paikkaa. Seuraavaan parlamenttiin valitaan 736 jäsentä.

GRAFIIKKA: DOWN LEIKKONEN

oita alle 30-vuotiaat ehdokkaat 
aikovat ajaa parlamentissa.
Riikka Manner, 28, Varkaus, 
keskusta:

ma, jonka koko Eurooppa koh-
taa tässä taloustilanteessa. Si-
tä pitää käsitellä EU:ssa toisten 
jäsenmaiden kanssa. Olen itse 
opiskellut ulkomailla ja haluai-
sin parantaa opiskelijoiden vaih-
to-opiskelumahdollisuuksia.
Sofi
koomus:

ikääntyvä väestö ja Euroopan 
talouden suuntaaminen uu-
teen nousuun ovat haasteita, 
jotka vaikuttavat nuorten hy-
vinvointiin pitkäaikaisesti. Ha-
luan EU:n kannustavan nuo-
ria liikkumaan ja kansainvälis-
tymään entisestään. Emme saa 
jättää nuorille kohtuutonta vel-
kataakkaa. 
Veli-Matti Saarakkala, 25, Ku-
rikka, perussuomalaiset:

seen nuorten asioita, vaan kaik-
ki liittyy kaikkeen. Nuoret kai-
paavat kokonaisvaltaista aatteel-
lista keskustelua, eivätkä mitään 
eturyhmäpolitiikkaa. Ainakaan 
itseäni eivät nuorempana kiin-
nostaneet niinkään nuorten asi-
at, vaan asiat yleensä.
Touko Aalto, 25, Jyväskylä, vih-
reät:
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