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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA
Torstai 29.5.1997 klo 9.30

Esityslista
43/1997 vp

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 88/1997 vp laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työmarkkinatuesta annetun lain
muuttamisesta

• I käsittely
Kuultavina:
- Vanhempi hallitussihteeri Hannu Hakkola, Sosiaali- ja terveysministeriö
- Professori Antero Jyränki Seuraava
kuuleminen on 30.5.

klo 9.50

4. E 13/1995 vp HYK 1996: EU:n mahdollisen oikeushenkilöllisyyden vaikutuksista eduskunnan
asemaan

• / käsittely
Kuultavina:
- Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen
- Lainsäädäntöneuvos Pekka Aalto, Oikeusministeriö
- Linjanjohtaja Ora Meres-Wuori, Ulkoasiainministeriö
- Professori Antero Jyränki
- Professori Ilkka Saraviita
Asiasta ei ole kutsuttu muita kuultavia.

5. HE 46/1997 vp Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan
eräiden määräysten hyväksymisestä

• Jatkettu I käsittely
Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

6. HE 81/1997 vp laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja
omakasilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

• Jatkettu 1 käsittely
Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. Hyväksytään
käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. Yleiskeskustelu -
yksityiskohtainen käsittely.

7. VNS 4/1997 vp Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko
• Jatkettu 1 käsittely Päätetään

jatkokäsittelystä.

8. Muut mahdolliset asiat.
- PeV:n vierailu keskusrikospoliisissa tiistaina 3.6. klo 9.30 -11.30, Jokiniemenkuja 4, 01370
Vantaa (= Tikkurila). Lähtö KRP:n bussilla eduskuntatalon edestä klo 9.00.

9. Seuraava kokous on perjantaina 30.5.1997 klo 9.00 (huom aika!).



ANTERO JYRÄNKI/PeV 29.05.1997

P.M.

Ulkoasiainministeriön kirje 16.5.1997

(EU:n oikeushenkilöllisyys)

Valtioneuvoston selvityksen (16.5.1997) mukaan kysymys EU:n mahdollisesta oikeushenkilöllisyydestä

ja sen vaikutuksista eduskunnan asemaan voidaan jakaa kahteen päälohkoon: 1. kysymys kolmen

yhteisön oikeushenkilöllisyyden poistamisen ja niiden sijaan unionille perustetun oikeushenkilöllisyyden

vaikutuksista, ja 2. kysymys  unionille  -  tässä  yhteydessä  tai  erikseen  -  II  ja  III  pilarin  alueella

annettavasta sopimuksentekotoimivallasta ja sen järjestämisestä.

Euroopan Talousyhteisö, Euroopan Hiili- ja Teräsyhteisö ja Euroopan Atomienergiayhteisö, ovat kukin

kansainvälisoikeudellisia oikeushenkilöitä; erinäiset näiden yhteisöjen perustamissopimusten artiklat

(esim. ETY:n per.sop. 210 art.) vahvistavat perustajajäsenten tahdon antaa näille yhteisöille

kansainvälinen oikeuskelpoisuus: ne voivat olla oikeuksien ja velvollisuuksien subjekteja kansainvälisen

oikeuden piirissä. Näiden yhteisöjen oikeuskelpoisuus ei tosin ole yleinen, vaan rajoitettu siten, että se on

voimassa kunkin yhteisön tehtävien täyttämiseksi.

Talousyhteisö (ETY), hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) sekä atomienergiayhteisö (EAEY) muodostavat

yhdessä Euroopan unionin ns. ensimmäisen pilarin, josta käytetään nimeä Euroopan yhteisöt (EY).

Euroopan unioni (EU) on katto-organisaatio, joka kattaa EY:n lisäksi sellaisia Maastrichtin sopimuksen

mukaisia toimintoja, jotka eivät kuulu yhdellekään kolmesta mainituista yhteisöistä (toinen ja kolmas

pilari). Toinen pilari käsittää jäsenvaltioiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön ja kolmas

yhteistyön oikeus- ja sisäasioissa,

Euroopan unionin rakenne ei muistuta mitään tähänastista mallia. Verrattuna Euroopan yhteisöihin

sillä on heikommin kehittynyt rakenne: unionin yhteisenä, kaikki pilarit kattavana elimenä on Eurooppa-

neuvosto, minkä ohella Euroopan yhteisöjen orgaanit, (lähinnä neuvosto), EY-tuomioistuinta lukuun

ottamatta, toimivat 2. ja 3. pilarin asioissa "lainattuina" orgaaneina. EU:lla ei yleensä katsota olevan

jäsenvaltioista tai Euroopan yhteisöistä erillistä oikeushenkilöllisyyttä.
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EY:llä on kansainvälisoikeudellinen toimikelpoisuus vain niissä asioissa, joissa perustamissopimukset sen

sallivat. Alun perin asia ymmärrettiin niin, että EY:n kompetenssi sopimusten tekemiseen ulottuu vain

niihin asioihin, joihin perustamissopimukset nimenomaan antavat tämän toimivallan. EY:n

tuomioistuimen v. 1971 tekemän ratkaisun mukaan sopimustoimivalta johtuu myös muistakin

perustamissopimusten määräyksistä ja EY:n orgaanien niiden puitteissa päättämistä määräyksistä. EY:n

tuomioistuimen mukaan talousyhteisön perustamissopimuksen 210 art:n yhteisölle perustamaan

oikeushenkilöyteen kuuluu toimivalta solmia kansainvälisiä sopimuksia kolmansien valtioiden kanssa

mainitun perustamissopimuksen ensimmäisessä ja kuudennessa osassa määriteltyjen tavoitteiden

toteuttamiseksi.

EY:n sopimuksentekotoimivalta sulkee eräillä lohkoilla kokonaan pois jäsenvaltion vastaavan

toimivallan (esim. yhteinen kauppa- ja kalastuspolitiikka), mutta toisilla lohkoilla jäsenvaltio voi käyttää

sopimuksentekotoimivaltaansa, kunnes EY tosiasiasiallisesti käyttää omaa toimivaltaansa.

Sopimusneuvottelujen käymistavasta määrää Euroopan unionin neuvosto, jolle kuuluu myös

toimivalta sopimuksen tekemiseen. Tietyntyyppisten sopimusten, kuten assosiaatiosopimusten (EY:n

per.sop. art. 238), tekemiseen on neuvoston saatava Euroopan parlamentin suostumus.

EY:n tuomioistuimen käsityksen mukaan1 EY:n sopimat kansainväliset sopimukset kuuluvat

kiinteänä osana yhteisön oikeusjärjestykseen. Kun yhteisöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden suhteessa

seurataan ns. monistista periaatetta,2 siitä katsotaan johtuvan, a)että yhteisön solmima sopimus tulee -

muun sekundäärisoikeuden osalta sovellettavien periaatteiden mukaan ja asianomaisen

sopimuskokonaisuuden tarkoittamilta osin - yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa välittömästi sovellettaviksi

ilman erityisiä yhteisön/valtionsisäisiä voimaansaattamistoimia, ja b) että sopimukseen sisältyvillä

normeilla on etusija muihin EY:n sekundäärisoikeuden normeihin nähden.

Kansainväliset sopimukset, joihin EY osallistuu, koskevat usein vain osittain sellaisia asioita, joihin

nähden EY:llä on sopimuksentekotoimivalta. Tällaisissa tapauksissa, joissa osa sopimusten kattamasta

alasta kuuluu jäsenvaltioiden sopimuksentekotoimivaltaa, puhutaan ns. sekasopimuksista.

Sekasopimuksia edellyttää nimenomaisesti vain Euroopan atomienergiasopimus (102 art.) mutta niitä

käytetään yhteisöjen koko toimialalla.

Sekasopimuksiin sitoutuminen on hyväksyttävä niin Euroopan yhteisöissä (=neuvoston päätös,

1Rs. 181/73 (Haegeman) Slg. 1974, 449, 460.

2Ks. talousyhteisön perustamissopimuksen 228 art.



eräissä tapauksissa EY-parlamentin suostumuksella) kuin jäsenvaltioissa.

Mitä välittömiä ja välillisiä seuraamuksia oikeushenkilöllisyyden myöntämisestä EU:lle olisi?

Vallitsevan käsityksen mukaan kansainvälisen järjestön oikeushenkilöllisyys merkitsee sitä, että

järjestö on kansainvälisen oikeuden subjekti ja voi sellaisena kansainvälisen oikeuden puitteissa perustaa

itselleen oikeuksia ja velvollisuuksia, siis myös tehdä kansainvälisiä sopimuksia niissä rajoissa kuin

järjestön tarkoitus edellyttää.

Valtioneuvoston esillä olevassa selvityksessä kirjoitetaan, että oikeushenkilöllisyydestä "ei EU:n sui

generis - tyyppisessä oikeusjärjestelmässä välttämättä vielä yksin seuraa EU:lle sopi-

muksentekotoimivaltaa II ja III pilarin alueella. Tätä on mahdollista korostaa nimenomaisella

sopimusmääräyksellä, jos neuvotteluissa niin sovitaan."

Kysymys ei ehkä ole näin yksioikoinen. Myönnettäköön silti sopimukseen asiasta otettavien

nimenomaisten määräysten merkitys. Tosin jää kysymään, voisiko unionin "melko monimutkaisen

oikeudellisen rakenteen" selkeyttäminen olla pääasiallinen aihe oikeushenkilöllisyydestä sopimiseen.

Mitä vaikutuksia sitten EU:n "riisutulla" oikeushenkilöllisyydellä saattaisi olla?

On aika ilmeistä, että EU:n oikeushenkilöllisyydellä voisi olla monia välillisiä, osin ennalta

arvaamattomia oikeudellisia tai tosiasiallisia vaikutuksia EU:n kehitykseen. Näihin välillisiin

vaikutuksiin on PeV viitannut lausunnossaan 6/1996 vp. Se on todennut, että unionin oikeushenkilöllisyys

on hyvin merkittävä ja laajakantoinen periaatekysymys etenkin jäsenvaltioiden suvereniteetin kannalta.

Oikeushenkilöllisyyden myötä instituutioiden toimivalta mitä ilmeisimmin ulotettaisiin yhteisöpilarista

myös II ja III pilariin. Unionin nykyinen pilarirakenne muuttuisi ja kyseiset asiat voisivat ajan oloon

rinnastua muihin yhteisöasioihin. Siten, jos EY-tuomioistuin seuraisi takavuosina suosimaansa

oikeudellisen aktivismin linjaa, se saattaisi oikeushenkilöllisyyden myötä jopa ilman

perustamissopimusten muutoksia ulottaa tuomiovaltansa niille aloille, joilla EU:lla olisi uutta

sopimuksentekovaltaa.

On myös ajateltavissa, että oikeushenkilöllisyys avaisi unionille perustamissopimusten tarkasta

kirjaimesta irtaantuvia uusia toimivaltuuksia.. Erilaiset yhdenmukaistamispaineet veisivät todennäköisesti

kohti määräenemmistöjen pysyvää käyttöä UTP:ssa ja oikeus- ja sisäasioissa.

Sikäli kuin eduskunnalla on suoraan tai välillisesti (parlamentaarisen valvonnan kautta) tekemistä

ulkoasiainvallan käytön kanssa (vrt. II pilari) ja lainsäädäntövallan käytön kanssa (vrt. III pilari), mainitut

siirtymät tietenkin saattaisivat - tosin tavalla, joka vielä ei ole selvästi nähtävissä - supistaa oikeudellisesti

tai tosiasiassa eduskunnan toimivaltaa.

HK-neuvotteluissa on ollut esillä malli, jossa sopimuksentekotoimivalta nimenomaisesti annettaisiin

unionille H ja III pilarin aloilla. Mallin sisältönä olisi tarkemmin sanottuna se, että
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unionin neuvosto yksimielisesti ja tapauskohtaisesti päättäisi neuvottelujen aloittamisesta, *

neuvottelumandaatista ja sopimuksen hyväksymisestä EU:n puolesta. Yksimielisesti hyväksytty sopimus

sitoisi yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita.

Supistaisiko tämä järjestely Suomen omaa sopimuksentekokompetenssia? Asia riippuisi

perustamissopimuksen uuden muutoksen tulkinnasta, osin ehkä sen sisällöstäkin, samaten osin

ehkä myös siitä, miten Suomen perustuslakia tulkitaan tai mahdollisesti muutetaan.

EY:n nykyisin tekemiin ulkosopimuksiin ei haeta - luonnollisestikaan - jäsenvaltioiden

erillistä suostumusta, paitsi ns. sekasopimusten osalta. Jos samaa linjaa noudatettaisiin II ja III

pilarin - joskin yksimielisesti tehtäviin - sopimuksiin, ei silloinkaan suostumusta haettaisi.

Analogiaa voitaisiin tässä myös hakea 235 art:n soveltamiskäytännöstä, jossa siinäkään ei

yksimielisiin päätöksiin haeta jäsenmaiden parlamenttien suostumusta.

Tuollaisella linjalla päädytään eduskunnan toimivallan supistumiseen. Siitä voidaan välttyä,

jos perustamissopimuksen muutos kirjoitetaan siten, että yksittäistapauksessa voidaan hakea

jäsenvaltion parlamentin suostumusta ja jos Suomessa varmistetaan, että tuollainen EU-sopimus

saadaan aina viedyksi koko eduskunnan hyväksyttäväksi. VJ 4 a luvun säännökset eivät takaa

eduskunnan riittävää myötävaikutusta; siksi olisi eduskunnan osalta sovellettava HM 33 §:ää ja

VJ 69 §:ää. Näiden perustuslainkohtien sanamuodot ("sopimukset ulkovaltojen kanssa", "val-

tiosopimus") ovat kuitenkin jossain määrin suppeita esillä olevaa tarkoitusta varten, kun kyseessä

ei ole Suomen sopimus. Tässä yhteydessä saattaisi siis tulla kyseeseen asianomaisten perustus-

lainkohtien sanamuodon tarkistaminen.
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Herra puheenjohtaja.

Arvioitavana on ulkoasiainministeriön kirje, joka koskee EU:n oikeus-
henkilöllisyyden vaikutusta eduskunnan asemaan.

Asiakirjan arvioinnin taustaksi palautan mieleen tämän asian lähtötilanteen.
Arvioitavaksi toimitettiin suunnitelmia, joissa Euroopan unionista olisi tehty
oikeushenkilö. Esillä oli useita vaihtoehtoja. Toisissa EU toimisi yhteisöjen rinnalla,
toisissa yhteisöt lakkautettaisiin. Kaikille ehdotuksille oli ominaista se, että unionin
toimivalta mm. ulkoasioissa säänneltäisiin Rooman sopimuksen muutoksessa.
Valmistelin noita ehdotuksia koskevan lausunnon ja suhtauduin kaavailtuihin
artiklamuotoiluihin hyvin kriittisesti.

Varsinaisessa valiokunnan istunnossa asia kääntyi kuitenkin olennaisesti
toiseksi. Ulkoasiainneuvos Holger Rotkirkch esitti valiokunnassa tiedon, jonka mukaan
viimeisimpien suunnitelmien mukaan unionin toimivallasta ei olisi tarkoitus säätää
erikseen. Unionin toimivalta säilyisi entisellään ja muutoksen ainoana sisältönä olisi
kansainvälisoikeudellisen oikeushenkilöllisyyden toteuttaminen.

Uudessa tilanteessa jouduin nopeasti ottamaan kantaa tähän ehdotukseen.
Suullisen lausuntoni perussisältö oli se, että mikäli toimivaltaan ei kosketa, pelkkä
oikeushenkilöllisyyden antaminen unionille ei olisi valtiosääntöoikeudellisesti
ongelmallista. Eduskunnan, tasavallan presidentin ja hallituksen toimivaltuudet ja
oikeudet pysyisivät entisinä. Muutos ei vaikuttaisi tasavallan presidentin ulkopolitiikan
johtovaltaan HM 33 §:n nojalla eikä valtioneuvostolle säädettyyn valtaan HM 33 a §:ssä.
Samaten eduskunnalle em. säännöksissä ja VJ IV a luvussa säädetyt toimivaltuudet
pysyisivät ennallaan.

Nyt esitetty raportti lähtee liikkeelle pääpiirteissään Rotkirkchin kaavailemasta
toteutuksesta. Raportista ilmenee, että yhä edelleen on suunnitelmissa muuttaa
päätösvaltasuhteita.

Ulkoasiainministeriön EU-sihteeristön tiiviissä selvityksessä pohditaan seuraavia
seikkoja:

-mitä suoranaisia vaikutuksia olisi kolmen yhteisön oikeushenkilöllisyyden
poistamisella ja oikeushenkilöllisyyden antamisella unionille siten, että siihen myös
sulautettaisiin kolmen yhteisön oikeushenkilöllisyydet.

-annetaanko tässä yhteydessä tai mahdollisesti erikseen unionille sopi-
muksentekovaltaa EU:n II ja III pilarin alueella.

Mikäli muutos toteutetaan siten, että unionin toimivaltaa ei laajenneta
ulkopoliittisessa päätöksenteossa, ei yhteisöjen oikeushenkilöllisyyden korvaamisella
unionin oikeushenkilöllisyydellä ilmeisesti ole vaikutuksia eduskunnan ja tasavallan
presidentin päätösvaltaan. EY:n sopimuksentekovaltaa käytettäisiin ilmeisesti niissä
toimivaltarajoissa ja niitä muotosäännöksiä noudattaen, jotka nykyisinkin ovat
voimassa.



7

On olennaista nähdä, millaisin säännöksin toimivalta siirretään yhteisöiltä
unionille. Ilmeisesti toimitetussa valiokunnan sisäisessä raportissa onkin tällainen
artiklaluonnos. Sen mukaan yhteisöt lakkautetaan ja unioni korvaa yhteisöt niiden
seuraajana. Syrjäytän tässä ne moninaiset ongelmat, joita liittyy
kansainvälisoikeudellisesti "seuraantoon" kansainvälisten järjestöjen muodostamassa
yhteisössä. Näennäisesti operaatio on yksinkertainen.

Seuraannon sisältö on kokonaan auki ja ideana on, että kaikki oikeudet ja
velvollisuudet siirtyvät unionille. Mitä tämä käytännössä merkitsee, lienee kaikille vielä
hämärän peitossa. Lisäksi olisi mielenkiintoista nähdä, miten tämä "seuraanto"
vaikuttaa varsinaisiin yhteisöjä koskevien artiklojen muotoiluun

Oman ongelmansa muodostaa se, että yhteisöjen sopimuksentekovaltaa koskeva
oikeussäännöstö on kehittynyt yhteisöjen tuomioistuimen päätöksin ohi sen, mitä
perustamissopimuksessa kirjoitetaan (mm. ns. ERTA-tapaus). Unionin ulkosopimusten
oikeusvaikutusten kirjaaminen sopimustekstiksi voi olla hankalaa. Ilmeisesti
tämänkaltaisten seikkojen vuoksi puhutaan seuraannosta. Se jättää kehittyneen
oikeuskäytännön edelleen kirjaamatta sopimusteksteiksi ja siten oikeuskäytännön
varaan.

Artiklaluonnoksessa säädetään "laajin kansallisessa lainsäädännössä oi-
keushenkilölle tunnustettu oikeuskelpoisuus ja oikeus hankkia varallisuutta sekä esiintyä
tuomioistuimessa. Näillä seikoilla ei ole vaikutusta ylimpien valtioelinten
toimivaltasuhteisiin.

Sopimuksentekomenettely pysyy entisenä (228 artikla). Neuvottelujohto on
komissiolla ja parlamenttia on kuultava. Tuomioistuimen valvontavalta säilytetään.

Sopimuksentekovallan laajentaminen II ja III pilarin alueelle.

Muistion mukaan hallitusten välisessä konferenssissa on ollut esillä vaihtoehto,
jonka mukaan unionille annettaisiin sopimuksentekovaltaa II ja III pilarin alueella.
Esillä on ollut kysymys muun muassa siitä, olisiko neuvoston puheenjohtaja
valtuutettava käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan sopimus.

Esillä on ollut malli, jonka mukaan neuvosto yksimielisesti ja tapauskohtaisesti
päättäisi neuvottelujen aloittamisesta, neuvottelumandaatista ja sopimusten
hyväksymisestä. Tämä merkitsisi sopimuksentekovallan antamista unionille II ja III
pilarin asioissa.

Katson, että kaikki sopimuksentekovallan laajennukset merkitsevät vastaavasti
kansallisen sopimuksentekovallan kaventumista. Kun sopimukset saavat välittömän
oikeusvaikutuksen ja etusijan sekä estävät alalta kansallisen lainsäädännön
käyttömahdollisuuden, muutokset merkitsisivät kavennusta myös eduskunnalle ja
tasavallan presidentille kuuluvaan lainsäädäntövaltaan.

Neuvoston puheenjohtajan valtuuttaminen em. toimiin merkitsisi tasavallan
presidentille kuuluvan neuvottelujen ohjausvallan kaventumista. Sopimuksentekovallan
laajennus sinänsä merkitsisi sitä, että HM 33 a §:ssä säädetty eduskunnalle kuuluva
valtiosopimuksiin kuuluva päätösvalta heikkenisi.
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Se, että päätökset tehtäisiin yksimielisesti neuvostossa, lieventää tämän
heikennyksen merkitystä, mutta silti heikennys on tosiasia. Suomi menettäisi näillä
alueilla itsenäisen suunnittelu- ja aloitevallan. Ja vaikka päätökset tehtäisiin
yksimielisyyden vallitessa, sitoo neuvostopäätöksenteko silti merkittävällä tavalla
valtioelinten päätösvallan vapautta. Neuvottelujen aloittamisen estäminen veto-oikeutta
käyttämällä Suomen valtion taholta varmasti saisi kielteisiä seurausvaikutuksia. Tämä
mahdollisuus on omiaan rajoittamaan mahdollisuuksia täysin suvereenisti päättää
valtiosopimusratkaisuista näillä aloilla.

* * *

Muistion mukaan Suomi on neuvotteluissa ehdottanut, että jokainen jäsenvaltio
voisi yksittäistapauksessa vaatia tällaisen sopimuksen hyväksymistä oman
valtiosääntönsä mukaisessa järjestyksessä. Menettelyä voitaisiin käyttää lähinnä
tapauksissa, joissa olisi kysymys muista kuin puhtaasti hallinnollisista sopimuksista.

Myös tämä Suomen ehdottama menettelytapa rajoittaisi ylimpien valtioelinten
päätösvaltaa lainsäädäntövallan ja sopimuksentekovallan alalla, joskin välillisesti. Jos
unioni on päättänyt aloittaa neuvottelut ja neuvotellut valmiin sopimuksen ja Suomi on
ilmoittanut vaativansa oikeutta kansalliseen käsittelyyn, in:ottautuminen
sopimusprojektista esim. eduskunnan ollessa sopimuksen suhteen kielteisellä kannalla,
saattaisi aiheuttaa seurausvaikutuksia. Näiden kielteisten seurausten voidaan ajatella
painostavan tasavallan presidenttiä ja eduskuntaa kansallisessa käsittelyvaiheessa.

Toiseksi. Myös tässä mallissa sopimuksen suunnitteluvalta, neuvottelujen
ohjausvalta ja allekirjoittamisvalta siirtyisivät kansallisilta toimielimeltä unionitasolle.

Eduskunnan päätösvallan lisääntyminen

Muistion mukaan sopimuksentekovallan antamisesta II ja III pilarin aloilla olisi
seurauksena eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen, sillä eduskunta
osallistuisi tällaisten sopimusten ennakkokäsittelyyn, ja lisäksi eduskunnalla olisi ne
valtuudet, jotka sille kuuluvat HM 33 §:n ja VJ 69 §:n nojalla. Muodollisesti ajatellen
tämä pitänee paikkansa. Aivan toinen asia on, mikä merkitys eduskunnan suuren
valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kannanmäärittelyillä olisi. Nehän annetaan
hallitukselle tiedoksi ja hallituksen tulee pyrkiä toteuttamaan ne sopimusneuvotteluissa.
Tämä järjestelmä toimii nykyisin, joskin melko vaivalloisesti, asetus- ja
direktiivivalmistelussa. Ulkosopimus-neuvottelujen tuloksiin reaalisesti vaikuttaminen
saattaa olla edellistäkin työläämpää. Suomen edustajien on   voitava vakuuttaa muut
unionikumppanit ulko- ja suuren valiokunnan kannan järkevyydestä. Lisäksi tämä
pitäisi ulottaa myös siilien ulkovaltaan tai kansainväliseen järjestöön, jonka kanssa
neuvotellaan. Eduskunnan vaikutusvallan lisääntyminen voi jäädä vain näennäiseksi.

Ilkka
Saraviita
Jean
Monnet
chaire
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