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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

Õiguskomisjon

1. on arvamusel, et põhiseaduskomisjoni aruande teemaks ei tohi olla mitte põhiseaduse sisu, 
mille kohta sai parlament oma 12. jaanuari 2005 resolutsioonis1 juba võimaluse arvamust 
avaldada, vaid Euroopa Liidus läbiviidava avaliku arutelu meetod järelemõtlemisajal;

2. kordab oma arvamust, mida ta juba avaldas nimetatud resolutsioonis oma pädevusalasse 
kuuluvate aspektide kohta;

3. rõhutab seetõttu, et õiguskomisjoni puudutavates valdkondades, eriti õigusaktide ja 
menetluste ning Euroopa Kohtu struktuuri, toimimise ja kohtule juurdepääsu osas, on 
raske ette kujutada, et põhiseaduse suurepärast tulemust oleks võimalik saavutada muudel 
tingimustel ja teiste vahenditega;

4. on arvamusel, et lähtuvalt õiguslikust seisukohast ei ole põhiseaduse esimest osa võimalik 
ilma kehtivate lepingute põhjaliku kohandamiseta eraldi jõustada;

5. tuletab meelde, et põhiseadus on laiaulatusliku konsensuse tulemus, kaasates kõikide 
liikmesriikide parlamendid ja valitsused ning kõik Euroopa Liidu institutsioonid;

6. tuletab samuti meelde, et kunagi varem ei ole ühtegi Euroopa lepingut välja töötatud 
sellise läbipaistvusega ja sellises kodanikuühiskonna, noorte ja kõikide valitsustasanditega 
peetud dialoogis, nagu see toimus põhiseaduse puhul;

7. tuletab meelde, et olukorda, millesse me praegu sattunud oleme, on mainitud juba 
Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise deklaratsioonis nr 30 ning see on sõnastatud 
järgmiselt:

"Konverents märgib, et kui kaks aastat pärast põhiseaduse lepingule allakirjutamist on neli 
viiendikku liikmesriikidest selle ratifitseerinud, kuid ühel või mitmel liikmesriigil on 
ratifitseerimisel tekkinud raskusi, arutab küsimust Euroopa Ülemkogu."

8. on veendunud, et ülemkogu ennetas deklaratsiooni kohaldamist ja lahendas probleemi, 
kui otsustas kehtestada raskuste ületamiseks järelemõtlemisaja, võimaldades samal ajal 
neil liikmesriikidel, kes seda soovivad, jätkata ratifitseerimisprotsessi;

9. teeb ettepaneku, et järelemõtlemisajal tuleks püüda taaselustada põhiseaduse projekti 
laiema avaliku arutelu abil, mis peaks võimaldama selgitada, süvendada ja 
demokratiseerida põhiseadust puudutavat konsensust, pakkudes lahendusi teksti 
vastuvõtmist takistavatele probleemidele;

10. on veendunud, et järelemõtlemisaja üks eesmärk peab olema selle kaalumine, kuidas 
  

1 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.
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Euroopa Liit saaks uuesti võita oma kodanike usalduse; usub, et selle õnnestumiseks on 
vaja jätkuvat arutelu teemal, kuidas EL saaks parandada oma tegevuse tulemuslikkust ja 
kuidas ta saaks kaasa aidata inimeste reaalsete probleemide lahendamisele;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament sedastas oma resolutsioonis Türgi 
ühinemismenetluse kohta, et Euroopa põhiseaduse teostumine on iga järgneva laienemise 
eeltingimus ja et Euroopa Liidu võimele võtta vastu uusi liikmeid omistati nüüd ka 
ülemkogu tasemel suurem tähendus;

12. on arvamusel, et järelemõtlemisaja ja arutelu eesmärk on põhiseadusega seotud saavutuste 
kindlustamine ja mitte mingil juhul põhiseaduse nõrgendamine;

13. peab vajalikuks järelemõtlemisaja kasutamist, et tõhustada igas vanuses ja kõiki 
sotsiaalseid ja ametialaseid rühmi esindavate kodanike teavitamist mitte ainult 
põhiseaduse, vaid ka kehtivate lepingute osas, mis on praegu Euroopa Liidu jaoks 
olulised ja jäävad põhiseaduse mittejõustumisel edasi kehtima;

14. peab samuti vajalikuks viia läbi struktureeritud, interaktiivne ja tulemusele orienteeritud 
arutelu Euroopa kodanike, kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite, riiklike parlamentide, 
poliitiliste parteide ning ühenduse institutsioonidega; teeb sel eesmärgil ettepaneku:

a) koostada arutelu ja küsitluste jaoks nimekiri küsimustest ja vastustest, kus on toodud 
olulised põhiseadust puudutavad küsimused ja vastused. Selle küsimustiku põhjal 
viiksid liikmesriikide poliitilised parteid, kodanikuühiskonna esindajad ja teised 
vastutavad isikud läbi võimalikult palju arutelusid. Seda tuleks kasutada ka
veebilehtedel.

b) määrata kindlaks arvamusküsitluste (EUROBAROMETER) abil kodanike arvamused 
põhiseaduse eeliste ja liidu tuleviku kohta;

c) luua igas liikmesriigis töörühm inimestest, kes viivad läbi need arutelud ning 
koostavad aruande oma liikmesriigi kodanike hoiakute kohta; aruande koostajateks 
võiksid olla Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmed;

d) aruande koostajad peaksid kohtuma ühisel üleeuroopalisel konverentsil ja peaksid 
püüdma teha siseriiklikest aruteludest ühiseid lõppjäreldusi;

15. on seisukohal, et jätkata tuleks tööd nende Euroopa põhiseaduse lepingus sisalduvate 
soovitustega, mis muudavad Euroopa Liitu kodanikusõbralikumaks, ja eelkõige võttes 
arvesse Euroopa ombudsmani eriaruandes toodud järeldusi, mille kohaselt nõukogu on
õigusloomega salaja tegeledes süüdi haldusomavolis, palub nõukogul viivitamatult 
järgida Euroopa ombudsmani soovitusi;

16. teeb ettepaneku viia läbi uurimus põhiseaduse mittevastuvõtmisel tekkivate valitsemist, 
demokraatiat ja läbipaistvust puudutavate kulude kohta, mis on sarnane Euroopa ühisturu 
loomise ettevalmistamisel "Euroopa ebaõnnestumise kulude" kohta läbi viidud 
uurimusega;

17. on arvamusel, et arutleda tuleks ka selle üle, kuidas lahendada probleeme Prantsusmaal ja 
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Hollandis ning kuidas tuleks toimida rahvahääletustega, petmata nende Euroopa Liidu 
liikmesriikide kodanike ootusi, kes on põhiseaduse projekti juba vastu võtnud;

18. kutsub eesistujariike Suurbritanniat ja Austriat tegema ettevalmistusi järelemõtlemisaja 
kavandatud kujul elluviimiseks.
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