
 

 

 
 
 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 17 artiklan 
soveltaminen Euroopan parlamentissa 

 
1. Oikeusperusta: 
SEUT:n 17 artiklalla asetettiin EU:lle oikeudellinen velvoite käydä avointa ja säännöllistä vuoropuhelua 
kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen ja elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa. 
Siinä määrätään seuraavaa: 

1. Unioni kunnioittaa kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai yhdyskuntien asemaa, joka niillä on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa, eikä puutu siihen. 

2. Unioni kunnioittaa myös elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa, joka 
niillä on kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

3. Unioni käy avointa ja säännöllistä vuoropuhelua näiden kirkkojen ja järjestöjen kanssa tunnustaen 
niiden identiteetin ja erityisen tehtävän. 

Euroopan parlamentti on soveltanut tämän perussopimuksen määräyksiä siten, että puhemies on nimittänyt 
vuoropuhelun käymisestä vastaavan varapuhemiehen, ja se on myös tehnyt erinäisiä päätöksiä asiaa 
koskevan järjestelmän luomiseksi. 
 
2. SEUT:n 17 artiklan soveltamisen osa-alueet parlamentissa: 

 vuoropuhelun käymisestä vastaavan varapuhemiehen nimittäminen, 

 varapuhemiehen vuosikertomuksen esittäminen parlamentin puhemiehistölle, 

 erityisesti 17 artiklan soveltamista varten perustettu sihteeristö, joka hallinnoi vuoropuhelua, 

 parlamentin kaikkien asiaan liittyvien yksiköiden vuoropuhelulle antama muu hallinnollinen tuki, 

 asiaa käsittelevät parlamentin verkkosivut avoimuuden ja tietoisuuden lisäämiseksi, 

 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun laatimat pohdinta-asiakirjat, 

 säännöllisten seminaarien ja muiden, ulkoisten kumppanien kanssa toteutettavien 
vuoropuhelutapahtumien järjestäminen, 

 vuoropuhelun kytkeminen parlamentin työhön ja poliittiseen keskusteluun ottaen mukaan myös 
viranhaltijat. 

 
3. SEUT:n 17 artiklan mukaisten tapahtumien tyypit Euroopan parlamentissa: 

 parlamentin järjestämät 17 artiklan mukaista vuoropuhelua koskevat seminaarit, 

 parlamentin järjestämät muut vuoropuhelutapahtumat, 

 muiden parlamentaaristen toimijoiden järjestämät seminaarit 17 artiklaan liittyvistä aiheista, 

 yhteistyössä yhden tai useamman 17 artiklan mukaisen vuoropuhelun kumppanin kanssa järjestetyt 
tapahtumat, 

 17 artiklan mukaisten kumppanijärjestöjen valtuuskuntien kutsuminen parlamenttiin, 

 parlamentin edustaminen 17 artiklan mukaisten kumppanijärjestöjen järjestämissä tapahtumissa, 

 SEUT-sopimuksen 17 artiklan täytäntöönpanoa koskeva yhteistyö muiden EU:n toimielinten kanssa. 

Parlamentti järjestää yleensä kaksi tai kolme täysimittaista 17 artiklan mukaista vuoropuhelua koskevaa 
seminaaria vuodessa. Seminaarit ovat julkisia ja seurattavissa suoratoistona verkossa. Kaikki rekisteröidyt 
vuoropuhelukumppanit, niin uskonnolliset kuin ei-tunnustuksellisetkin, kutsutaan osallistumaan kaikkiin 17 
artiklan mukaisiin seminaareihin ja muihin tapahtumiin. Vuoropuhelun aiheet voivat koskea mitä tahansa 
EU:n toimintapolitiikan aloja. Parlamentin 17 artiklan mukaisen vuoropuhelun kumppaneita kuullaan 
aiheiden valinnasta sekä seminaarien toteutusmuodosta. 
 
Vuoropuhelua koskevien seminaarien välillä parlamentti ylläpitää säännöllistä vuoropuhelua 17 artiklan 
mukaisen vuoropuhelun kumppaneiden kanssa eri tasoilla hallinnollinen taso mukaan luettuna asiaa varten 
perustetun sihteeristönsä kautta. 


