EV 73/2000 vp -

HE 26/2000 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 26/2000 vp laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja ulkoasiainhallintolain 3 §:n

muuttamisesta. Eduskunta, jolle perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä
n:o 9/2000 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 3 a §,
sellaisena kuin se on laissa 1552/1994 ja
lisätään lakiin uusi 3 b § seuraavasti:
3 a §
Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen
velvoitteen käsittelee se ministeriö, jonka
toimialaan sopimus tai velvoite sisällöltään
kuuluu.
Ulkoasiainministeriö käsittelee merkittäviä
ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia
sisältävän valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen. Euroopan unionin
perussopimusten muuttamista koskevat asiat
ulkoasiainministeriö käsittelee yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa.
Ulkoasiainministeriö avustaa 1 momentissa
tarkoitettujen eri ministeriöissä käsiteltävien
kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa. Valtioneuvoston kanslia kuitenkin yhteensovittaa Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unionissa käsitehäviä valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevat asiat siten kuin 3 b §:n 2 momentissa
säädetään.
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3b §
Euroopan unionissa päätettävät asiat käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan asia
sisällöltään kuuluu.
Valtioneuvoston kanslia yhteensovittaa eri
ministeriöissä
käsiteltävien
Euroopan
unionissa päätettävien asioiden valmistelun
ja käsittelyn, jollei valtioneuvoston asetuksessa jonkin asiaryhmän osalta toisin säädetä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.
Täytettäessä ensimmäistä kertaa valtioneuvoston kansliassa ED-sihteeristön siirron
johdosta perustettuja virkoja voidaan ne täyttää haettaviksi julistamatta.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.
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Laki
ulkoasiainhallintolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun ulkoasiainhallintolain (204/2000) 3 § seuraavasti:

3§
Toiminnalliset johtosuhteet

Ulkoasiainministeriö voi toimialaansa kuuluvassa asiassa antaa edustuston toimintaa
yksittäisessä tapauksessa koskevia määräyksiä ja ohjeita.
Valtioneuvoston kanslia voi Euroopan
unionia koskevassa yksittäisessä asiassa ilmoittaa kansallisen kannan tai muun toimintaohjeen Suomen pysyvälle edustustolle

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2000

Euroopan unionissa. Ulkoasiainministeriö
vastaa ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta
Tässä pykälässä tarkoitettu toimivalta ei
koske edustuston ratkaisuvaltaan kuuluvia
yksittäisiä hallintopäätöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

