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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsess

1. kuni põhiseaduse lepingu ratifitseerimiseni hoiatab uute lepingusätete täieliku või osalise 
kinnitamise eest, arvestades lepingu põhiseaduspüüdlust ja asjaolu, et seda võidakse 
käsitleda katsena kõrvale hiilida nende riikide kodanike soovidest, kus põhiseaduse 
leping ei ole veel ratifitseeritud;  

2. peab samavõrra teostamatuks mis tahes katset põhiseaduse lepingu üle uusi läbirääkimisi 
alustada, kuna leping väljendab juba kõige tasakaalustatumat lahendust, mida nii Euroopa 
Liidu tulevikukonvendi kui ka sellele järgnenud valitsustevahelise konverentsi 
läbirääkimistel õnnestus saavutada, ning on tegelikult ratifitseeritud juba rohkem kui 
pooltes liikmesriikides;  

3. kahetseb, et ratifitseerimisprotsess on kahes liikmesriigis nurjunud; toetab siiski 
seisukohta, et ratifitseerimisprotsess peaks jätkuma iga liikmesriigi määratud tempos ning 
et põhiseaduse lepingut võib tervikuna kohaldada ainult siis, kui ratifitseerimine on uue 
lepingu kohaselt lõpule viidud; soovitab kasutada mõtlemisaega viivitamatuks 
reageerimiseks probleemidele, mis paistavad olevat ratifitseerimisprotsessi 
läbikukkumise taga kahes liikmesriigis, ning ületada lõhe kodanike soovide ja Euroopa 
integratsiooni vahel, et liikumine põhiseadusliku Euroopa suunas võiks jätkuda; 

4. teeb ettepaneku, et parlament käivitaks paralleelselt ratifitseerimisprotsessiga algatuse 
"Euroopa kodanikud kõigepealt", mille eesmärgiks oleks ennetavalt reageerida Euroopa 
kodanike muredele ja soovidele Euroopa Liidu asjus; on seisukohal, et selline algatus 
võimaldaks institutsioonidel toetada positiivset hoiakut Euroopa tasandil, et 
natsionalistlik lähenemine Euroopa arutelus taas kord ülekaalu ei saaks; rõhutab, et sellise 
ulatusliku algatuse saab ja peab tegema olemasolevate lepingute põhjal, nii et selleks 
oleks vaja üksnes poliitilist konsensust;

5. soovitab, et taoline algatus peaks hõlmama muuhulgas järgmist:

a) iga aasta algul Euroopa Parlamendis toimuv üldine arutelu Euroopa poliitika suuniste 
üle kõigi valitsusjuhtide või nende esindajate ning Euroopa Komisjoni liikmete 
osavõtul; 

b) ulatuslikud avalikud arutelud liikmesriikide parlamentides eelkõige ELi kodanikke 
puudutavate Euroopa algatuste üle, nagu inimeste julgeolek, sealhulgas võitlus 
terrorismi vastu, laienemine, sisseränne, sotsiaalne mudel jne, kusjuures seda oleks 
soovitav teha spetsiaalsel "Euroopa arutelu päeval", mis võidaks liikmesriikide 
parlamentides kehtestada, võimaluse korral üheaegselt; 

c) Euroopa poliitika osaliste, nagu Euroopa Parlamendi ja komisjoni liikmete ning 
erinevate Euroopa institutsioonide kõrgete ametiisikute suurem osavõtt riiklikest ja 
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piirkondlikest aruteludest, et paremini selgitada, millega Euroopa Liit õigupoolest 
tegeleb, ning saada tagasisidet selle kohta, mida on võimalik saavutada;

d) riiklike ja üleeuroopaliste kodanikefoorumite loomine, kus saaks avalikult arutada 
kõiki liidu igapäevaelu puudutavaid küsimusi;

e) enne tähtsate õigusaktide vastuvõtmist tuleks hinnata, kuidas need võivad mõjutada 
kodanike igapäevaelu ja kuivõrd neis arvestatakse nende murede ning soovidega;

f) "Euroopa demokraatliku kodanikeruumi" loomine liidu põhiõiguste harta põhjal ning 
selleks vajaliku õigusaktide paketi koostamine;

g) demokraatia ja avatuse viivitamatu suurendamine Euroopa otsustetegemise 
protsessis, jätkates põhiseaduse lepingu algatust korraldada Euroopa referendumeid, 
kehtestades ametlikult petitsiooniõiguse, muutes avalikkusele ligipääsetavaks kõik 
arutelud ja hääletamised ministrite nõukogus, samuti liikmesriikide parlamentidele 
seoses lähimuspõhimõttega ettenähtud hoiatusmenetluse;

6. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa integratsiooniprotsessi on vaja tuua noortele 
lähemale, ning teeb vastavalt ettepaneku, et Euroopa ajalugu ja ELi institutsioonide 
tegevus muudetaks kõikides ELi koolides kohustuslikuks õppeaineks; 

Kehtivate lepingute maksimaalne ärakasutamine uue lepingu jõustumiseni

7. on seisukohal, et Brüsseli 16.–17. juuni 2005. aasta Euroopa Ülemkogu otsus kehtestada 
põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi suhtes järelemõtlemisaeg on hea võimalus 
vaadata uuesti läbi iga institutsiooni roll liidu kui terviku välistegevuses ning ÜVJP 
valdkonnas; arvab, et olemasolevate lepingute põhjal on mõnes valdkonnas võimalik 
ühtsust, nähtavust, avatust ja tõhusust otsekohe ja olulisel määral parandada, mis annaks 
Euroopale reaalset lisaväärtust;

8. tuletab sellega seoses meelde, et viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt toetab kõigi 
liikmesriikide üldsus (ligi 69%) liidu rolli suurendamist välispoliitikas ning et 
põhiseaduse uusi sätteid, mis seda valdkonda puudutavad, pole ratifitseerimisprotsessi 
jooksul kahtluse alla seatud; toonitab seetõttu, et ÜVJP võiks mängida olulist rolli ka 
Euroopa projekti tähtsuse suurendamisel avalikkuse silmis ning vastavate põhiseaduse 
lepingu osade eeliste demonstreerimisel;

9. kahetseb sellega seoses mõnede liikmesriikide suhtumist, kes hoolimata põhiseaduse 
vastuvõtmisest Euroopa Ülemkogus on sisepoliitilistel põhjustel kasutanud oma 
vetoõigust olulistes välisküsimustes; kutsub seetõttu kõiki liikmesriike üles põhiseaduse 
vaimus konstruktiivselt tegutsema;

10. juhib tähelepanu sellele, et nõukogu kõrge esindaja/peasekretäri ametissemääramine on 
suurendanud Euroopa Liidu nähtavust maailmas, kuid on seisukohal, et ELi välistegevuse 
tõhusus ei ole samaväärselt suurenenud;    

11. teeb seetõttu ettepaneku seada mõtlemisaja jooksul esikohale piiratud arv valdkondi, mis 
seostuvad rohkem Euroopa kodanike soovide ja muredega ning ootustega rolli suhtes, 



AD\590756ET.doc 5/7 PE 362.640v03-00

ET

mida liit peaks etendama rahvusvahelistes küsimustes nagu näiteks Euroopa 
naabruspoliitika, inimeste turvalisus ja terrorismivastane võitlus ja rände haldamine, 
sealhulgas ebaseadusliku rände vastased meetmed, ning liidu panusega suuremasse 
õiglusse ja paremasse majandus- ja säästvasse arengusse globaliseerunud maailmas;

12. sellega seoses soovitab komisjonil nendes prioriteetsetes valdkondades kiiresti 
ettepanekuid esitada ning kasutada tervikuna paremini ära kehtivate asutamislepingute 
esimese samba poliitika-, kaubandus-, majandus- ja finantsinstrumentide ja poliitika 
tohutuid võimalusi, moodustades sellega märkimisväärse “pehme jõu,” mis teenib 
rahvusvahelistes küsimustes liidu eesmärke;

13. soovitab komisjonil ühenduse välistegevuse valdkonnas välja töötada palju paremini 
integreeritud ja ennetav lähenemisviis ning kasutada paremini ära oma tähtsat rolli 
kehtivate asutamislepingute teises sambas, näiteks rakendades ÜVJP valdkonnas 
otsustavamalt algatusõigust konkreetsete küsimuste puhul, kus Euroopa arvamus ootab 
selgesti tegusid; 

14. rõhutab, et poliitiline dialoog kolmandate riikide ja piirkondadega, aktiivsem tegevus 
suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega ning komisjoni kaheldamatult maailma kõige 
tõhusamate ja informeeritumate välisteenistuste hulka kuuluva delegatsioonide 
võrgustiku paindlikum ja dünaamilisem kasutamine võivad luua lisavõimalusi nii esimese 
kui teise samba tegevuses;

15. tuletab sellega seoses meelde, et ehkki parlamentaarne diplomaatia ei ole traditsioonilise 
valitsustevahelise diplomaatia alternatiiv, võib see täita palju tähendusrikkamat osa 
täiendava vahendina liidu suhetes kolmandate riikide ja piirkondadega;  rõhutab seetõttu 
oma valmisolekut kasutada rohkem kui 30 alalisest parlamentaarsest delegatsioonist 
koosnevat võrgustikku, selle arvukaid ajutisi delegatsioone ja parlamentidevahelisi 
konverentse liidu välistegevuse ning ÜVJP tugevdamiseks;

16. on seisukohal, et praegust otsustamismenetlust muutmata on võimalik teha palju 
täiendavaid praktilisi samme ühtsuse suurendamiseks liidu institutsioonide ja 
välisteenistuste kooskõlastatud tegevuses, nagu näiteks:

a) jagada avameelselt liidu teenistuste, delegatsioonide, eriesindajate, saatkondade jt 
ning tema institutsioonide ja liikmesriikide koostatud teavet, raporteid ja analüüse,

b) korraldada regulaarselt välissuhete volinike rühmade, kõrge esindaja / nõukogu 
peasekretäri ja Euroopa parlamendi välisküsimustega tegelevate komisjonide 
delegatsioonide ühiskoosolekuid, et strateegilist tähtsusjärjestust paremini hinnata ja 
kooskõlastada;

c) korraldada regulaarselt nõukogu töörühmade ja alaliste esindajate komitee, komisjoni 
ja EP raportööride ühiskoosolekuid, et üksteise seisukohtadega paremini kursis olla;

d) parandada Euroopa kolme institutsiooni välistegevuse direktoraatide koostööd, 
soodustades regulaarseid töökohtumisi ning infovahetust kõrgel (peadirektorid ja 
direktorid) ja keskmisel tasandil (üksuste ja osakondade juhid), kaasa arvatud 
Euroopa välisküsimustega tegelevate riigiteenistujate rotatsioon ja vahetus;
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e) suurendada 127 delegatsiooni ja esinduse suhtlust teiste ELi institutsioonide ja 
delegatsioonide, liikmesriikide välisministeeriumide ja saatkondade, Euroopa 
äriettevõtete ja kodanikega, korraldades regulaarseid kontakte ja kohtumisi, andes 
praktilist abi ja organiseerides vastastikku liikmesriikide diplomaatilise personali 
ning asjaomaste institutsioonide ametnike vahetust,

17. soovitab jätkata Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) pragmaatilist ülesehitamist 
Euroopa Ülemkogus ja ministrite nõukogus vastu võetud otsuste alusel, nagu on tehtud 
1998. aasta St Malo deklaratsioonist saadik;  jagab seisukohta, et need otsused sisalduvad 
juba olemasolevates asutamislepingutes (eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikli 18 lõikes 
2 ja artiklis 26, mille kohaselt eesistujariik ja kõrge esindaja vastutavad nõukogus artikli 
13 lõike 3 kohaselt vastu võetud otsuste rakendamise eest) ning et seetõttu on võimalik 
neid kehtestada enne põhiseaduse lepingu jõustumist ja vajaduse korral ka ilma selleta, 
tingimusel, et on tagatud vajalik läbipaistvus ja aruandekohustus;

18. teeb ettepaneku oluliselt tugevdada Euroopa Liidu Satelliidikeskust (EUSC) nii personali-
kui eelarvetasandil, et paremini saavutada selle peamist eesmärki, milleks on üldine 
julgeolekuseire ja Petersbergi tüüpi missioonide toetamine, lepingutest kinnipidamise 
kontrollimine, relvastuse leviku kontroll, mereseire ja keskkonnaseisundi jälgimine 
(kaasa arvatud nii looduslikud kui inimtegevusest põhjustatud katastroofid);

19. on veendunud, et demokraatliku aruandekohustuse ja läbipaistvuse tagamine kõigi 
Euroopa Kaitseagentuuri tegevuste puhul on kiireloomuline ülesanne, mis ei olene uue 
lepingu jõustumisest;   on ühtlasi kindel, et nüüd on võimalik ka Euroopa 
tsiviilotstarbelise rahukorpuse moodustamine vastavalt Euroopa Parlamendis mitmel 
varasemal puhul vastu võetud resolutsioonidele;

20. julgustab nii nõukogu kui ka liikmesriike suurendama riiklikul tasandil tegelikku 
parlamentaarset järelevalvet EJKP üle, tugevdades liikmesriikide parlamentide rolli EJKP 
operatsioonide lubamisel ning andes Euroopa tasandil Euroopa Parlamendile 1999. aasta 
institutsioonidevahelise lepingu läbivaatamise kaudu põhirolli kogu ÜVJP eelarve 
kontrollimise üle;

21. palub veel kord, et nõukogu lisaks teavitamisele parlamendiga ka regulaarselt 
konsulteeriks ning kaasaks ta ÜVJP/EJKP peamistesse aspektidesse ja põhivalikutesse;

Ettevalmistustöö välisteenistuse asutamisel

22. rõhutab, et uue ELi välisministri ametikoha loomine ja tulevase välisteenistuse 
ülesehitamine (näiteks ajutise institutsioonidevahelise lepingu kaudu) peaks toimuma 
vastavuses ratifitseerimisprotsessi edenemisega ja parlamendi järelevalve all;

23. soovitab järgida põhiseaduse lepingu sätteid, jätkates püsivalt ettevalmistustöid uue 
teenistuse asutamiseks, nähes aga tegeliku asutamise ette alles pärast põhiseaduse lepingu 
ratifitseerimist.
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