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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

Oikeudellisten asioiden valiokunta

1. katsoo, että perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnössä 
olisi käsiteltävä pohdinta-ajan aikana Euroopan unionissa käytävän julkisen keskustelun 
menettelytapoja eikä Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen sisältöä, sillä 
parlamentilla oli jo tilaisuus ottaa siihen kantaa 12. tammikuuta 2005 antamassaan 
päätöslauselmassa1;

2. toistaa kantanaan, että se on kyseisessä päätöslauselmassa jo ilmaissut kantansa niihin 
Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen näkökohtiin, jotka kuuluvat sen toimialaan; 

3. korostaa tässä yhteydessä, että oikeudellisten asioiden valiokuntaa koskevilla aloilla, 
erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat säädöksiä ja menettelyjä sekä rakennetta, tehtäviä
ja pääsyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, on vaikea kuvitella, että 
perustuslakisopimuksen tarjoama erinomainen mahdollisuus voitaisiin tässä yhteydessä 
saavuttaa muilla keinoin; 

4. on sitä mieltä, että oikeudelliselta kannalta katsottuna ei ole mahdollista, että 
sopimuksesta tulisi voimaan ainoastaan sen I osa, sillä tämän sovittaminen voimassa 
oleviin sopimuksiin edellyttäisi merkittävien mukautusten tekemistä niihin; 

5. muistuttaa, että perustuslakisopimus syntyi laajan konsensuksen tuloksena, johon kaikkien 
jäsenvaltioiden parlamentit ja hallitukset sekä kaikki Euroopan unionin toimielimet 
osallistuivat;

6. muistuttaa niin ikään, että avoimuuteen sekä vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan, 
nuorten ja hallitusten kaikkien aluetasojen kanssa on perustuslain valmistelun yhteydessä 
kiinnitetty enemmän huomiota kuin minkään aikaisemman Euroopan unionin sopimuksen 
yhteydessä;

7. muistuttaa, että nykyinen tilanne on ennakoitu unionin perustuslain määräyksiä koskevien 
julistusten 30 kohdassa, jossa todetaan:

"Konferenssi toteaa, että jos neljä viidesosaa jäsenvaltioista on ratifioinut Euroopan 
perustuslaista tehdyn sopimuksen kahden vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta, 
mutta ratifiointi tuottaa yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle vaikeuksia, Eurooppa-
neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen."

8. katsoo, että neuvosto on ennakoinut julistusten soveltamisen ja ratkaissut ongelman, kun 
se on päättänyt ottaa käyttöön pohdinta-ajan esteiden poistamiseksi suoden samalla niille 
jäsenvaltioille, jotka niin haluavat, mahdollisuuden jatkaa ratifiointimenettelyä;

  
1 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
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9. ehdottaa, että pohdinta-ajan avulla pyrittäisiin elvyttämään perustuslakihanketta laajan 
julkisen keskustelun avulla, jonka myötä voitaisiin selventää, syventää ja demokratisoida 
perustuslakia koskevaa konsensusta ehdottamalla ratkaisuja ongelmiin, jotka haittaavat 
tekstin hyväksymistä;

10. on ehdottomasti sitä mieltä, että pohdinta-ajan yhtenä tavoitteena on oltava sen 
pohtiminen, miten Euroopan unioni voi voittaa uudelleen kansalaisten luottamuksen; 
katsoo, että jotta tässä onnistuttaisiin, tarvitaan jatkuvaa keskustelua siitä, miten Euroopan 
unioni voi parantaa suoritustaan ja miten se voi osaltaan auttaa ihmisten todellisten 
ongelmien ratkaisemisessa;

11. huomauttaa, että Euroopan parlamentti on Turkin liittymismenettelystä antamassaan
päätöslauselmassa todennut, että Euroopan perustuslakia koskevan sopimuksen 
syntyminen on kaikkien tulevien laajentumisten ennakkoedellytys ja Euroopan unionin 
kykyä ottaa jäseniksi uusia valtioita tähdennettiin nyt myös neuvoston tasolla, 

12. katsoo, että pohdinta-ajan ja keskustelun aikana olisi pyrittävä vahvistamaan perustuslain 
saavutuksia eikä missään tapauksessa heikentämään perustuslain tekstiä;

13. katsoo, että pohdinta-aikana olisi pyrittävä lisäämään kaiken ikäisten ja kaikkia sosiaalisia 
ja ammatillisia ryhmiä edustavien kansalaisten tietoa paitsi perustuslaista itsestään myös 
nykyään voimassa olevista tärkeimmistä Euroopan unionin sopimuksista, jotka pysyvät 
edelleen voimassa, vaikka perustuslaki ei tulisikaan voimaan;

14. katsoo lisäksi, että pohdinta-aikana olisi käytävä jäsenneltyä, vuorovaikutteista ja 
tuloshakuista keskustelua muiden muassa Euroopan kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan, 
työmarkkinaosapuolten, kansallisten parlamenttien, poliittisten puolueiden ja Euroopan 
yhteisöjen toimielinten kanssa; ehdottaa tätä varten

a. laatimaan keskustelun ja mielipidetiedustelujen perustaksi kysymys- ja 
vastausluettelon, jossa luetellaan olennaisimmat perustuslakia koskevat 
kysymykset ja vastaukset ja jonka perusteella jäsenvaltioiden poliittisten 
puolueiden, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja muiden vastuunkantajien olisi 
käytävä mahdollisimman vilkasta keskustelua ja jota käytettäisiin myös 
verkkosivuilla,

b. kartoittamaan kansalaisten mielipiteet perustuslain hyödyistä ja unionin 
tulevaisuudesta mielipidetiedusteluilla (Eurobarometri),

c. asettamaan jokaisessa jäsenvaltiossa ryhmän, joka vastaa keskusteluista ja laatii
kertomuksen jäsenvaltionsa kansalaisten kannasta; kertomusten laatijoina voivat 
toimia myös Euroopan parlamentin tai kansallisten parlamenttien jäsenet,

d. että kyseisten kertomusten laatijoiden olisi sitten kokoonnuttava yhteiseen 
eurooppalaiseen konferenssiin ja yritettävä tiivistää kansalliset keskustelut 
yhteisiksi loppupäätelmiksi;
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15. katsoo, että jos Euroopan perustuslakia koskevaan sopimukseen sisältyisi ehdotuksia, 
jotka tekisivät Euroopan unionista kiistattomasti kansalaisystävällisemmän, kyseisten 
ehdotusten parissa työskentelyä pitäisi jatkaa, ja erityisesti 

ottaen huomioon Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksessa esittämän 
näkemyksen, jonka mukaan neuvosto syyllistyy huonoon hallintoon laatiessaan 
lainsäädäntöä salaisesti, kehottaa neuvostoa noudattamaan viipymättä Euroopan 
oikeusasiamiehen suosituksia;

16. ehdottaa tutkimuksen tekemistä kustannuksista, jotka aiheutuvat, jos 
perustuslakisopimusta ei synny ja tarkastelemaan asiaa hallinnon, demokratian ja 
avoimuuden kannalta ja käyttämään tämän tutkimuksen mallina aikoinaan yhtenäisten 
Euroopan sisämarkkinoiden luomisen valmisteluvaiheessa tehtyä tutkimusta, jossa 
selvitettiin Euroopan toteutumatta jäämisen kustannukset;

17. katsoo, että keskustelussa olisi käsiteltävä myös Ranskan ja Alankomaiden ongelmien 
ratkaisemista ja sitä, miten näiden maiden kansanäänestyksiin olisi suhtauduttava 
kunnioittaen kuitenkin samalla perustuslakiluonnoksen jo hyväksyneiden Euroopan 
kansojen tahtoa;

18. vaatii Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Itävaltaa ryhtymään puheenjohtajakausillaan
pohdinta-ajan järjestämisen valmisteluun ehdotetussa muodossa.
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