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Resolutsiooni ettepanek 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 1 
  

kogu raportis jätta "põhiseaduse" järelt ära sõna 'eelnõu'; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 2 
  

Muuta allmärkused lõpumärkusteks 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 3 
Viide 1 

- võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut (kustutatud); 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 4 
Viide 2 a (uus) 

2 a. võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat; 

 Or. nl 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 5 
Viide 2 b (uus) 

2 b. võttes arvesse Laeken'i Euroopa Ülemkogu deklaratsiooni; 

Allmärkus: Laeken'i Euroopa Ülemkogu, Laeken'i deklaratsioon liidu tuleviku kohta, SN 
273/01, 15. detsember 2001. a. 

 Or. nl 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart 
Hudghton, 

Muudatusettepanek 6 
Viide 4 a (uus) 

- võttes arvesse 26. veebruari 2004. aasta resolutsiooni õigusloome tõhustamise kohta, 
milles nõutakse liikmesriikidelt menetluste sisseviimist, mis võimaldavad 
rahvusparlamentidel ja olemasolu korral muudel liikmesriikide seadusandlikel 
parlamentidel ja esinduskogudel õigusloome protsessis osaleda; 
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 ET 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 7 
Allmärkuse 4 viies taane 

Lisada viited kõikidele EP poolt vastu võetud resolutsioonidele põhiseaduskomisjoni raportite 
alusel: Napolitano (regioonid), Napolitano (rahvusparlamendid), Lamassoure (pädevuste 
jaotus), Bourlanges (normide hierarhia) ja Carnero Gonzįlez (juriidiilne isik). 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 8 
Põhjendus A 

A. Euroopa Liidu roll ajaloos on olnud ühisprojekti teostamine, mis põhineb õiglusel, 
rahul ja demokraatial ning mis hõlmab kõiki rahvaid ja põlvkondi, ühendades 
endas kaasaegse kultuuri, majandusliku vabaduse ja väärtuste süsteemi, mille 
aluseks on inimväärikuse austamine; 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 9 
Põhjendus A 

A. Euroopa Liit on oma ajaloo jooksul etendanud olulist rolli pidevalt suureneva 
vabadusel ja rahul, jõukusel, õiglusel ja turvalisusel põhineva ala loomisel; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 10 
Põhjendus A 

A. Euroopa Liidul on ajaloo jooksul õnnestunud luua pidevalt suurenev demokraatial, 
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vabadusel ja rahul, jõukusel, õiglusel ja turvalisusel rajanev ala; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 11 
Põhjendus B 

B. Euroopa Liidu põhiseaduse eelnõu on selle väljakutse kontekstis suur samm edasi, 
kuna see 

 
- loob suurema poliitilist ja õiguslikku integratsiooni võimaldava institutsionaalse 

arhitektuuri; 
 

- loob etteaimatavamat ja tõhusamat otsustamissüsteemi; 
 

- edendab sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust; 
 

- annab põhiõiguste hartale siduva olemuse, kinnitades, et EL ei mängi rolli ainult 
turuga vaid ka väärtustega seotud alal; 

 
- tugevdab kodakondsust ja otsuste legitiimsust; 

 
- sisaldab rahvusülest seadusandluse kontseptsiooni, mis kätkeb endas suuremat 

õiglust inimsuhetes ja suuremat tasakaalu riikidevahelistes suhetes; 
 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 12 
Põhjendus B 

B. Euroopa Liidu põhiseaduse eelnõu ühendab need saavutused ja võimaldab ELil toime 
tulla  21. sajandi suurte väljakutsteega – nagu näiteks globaliseerumine ja  õiglane 
ja demokraatlik rahvusvahelise korra määratlemine – ning reageerida adekvaatselt 
"kodanike soovidele igapäevases elus"; 

 Or. es 
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 ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 13 
Põhjendus B 

B. Euroopa põhiseaduse eelnõu püüab ühendada need saavutused ja muuta need 
Euroopa kodanikele ja välismaailmale käegakatsutavamaks; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 14 
Põhjendus B 

B. Euroopa põhiseaduse eelnõu ühendab need saavutused üksnes piiratud ulatuses ilma, 
et muudaks neid Euroopa kodanikele ja välismaailmale käegakatsutavamaks; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 15 
Põhjendus B 

B. Euroopa põhiseaduse eelnõu mitte ainult ei ühenda neid saavutusi, vaid ka tugevdab 
liidu suutlikkust tõhusalt tegutseda kodus ja välismaal; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 16 
Põhjendus B 

(ühendatud põhjendused B ja C) 

B. Euroopa põhiseaduse eelnõu ühendab need saavutused ja muudab need Euroopa 
kodanikele ja välismaailmale käegakatsutavamaks ning tõstab esile tähtsaid 
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uuendusi, mis on olulised 25st ja võib-olla enamast liikmesriigist koosneva liidu 
alalhoidmiseks ja arenguks; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 17 
Põhjendus C 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 18 
Põhjendus C 

C. põhiseaduse eelnõu korraldab olemasolevad Euroopa Liidu lepingud seadustikuks ja 
loob institutsionaalse korra, mis sobib uude poliitilisse ajastusse, mil toimub uute 
riikide vastuvõtmisega seotud ühinemine (ekstensiivne integratsioon) ja kodanike 
suurem osalemine (intensiivne integratsioon); 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 19 
Põhjendus C 

C. põhiseaduse eelnõu on otsustav edusamm  poliitilise liidu välja kujundamise 
suunas, kuna see toob kaasa muuhulgas tähtsaid institutsionaalseid uuendusi, mis 
võimaldavad tugevdada ja demokratiseerida laienenud ELi ning vältida selle 
muutumist üksnes vabakaubanduspiirkonnaks; 

 Or. es 

 



 

AM\546089ET.doc 7/92 PE 347.293/v02-00 

 ET 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 20 
Põhjendus C 

C. suur osa põhiseaduse eelnõust muudab põhiseaduslikuks olemasolevad ja juba 
ratifitseeritud Euroopa lepingute sätted, mis konkreetsete poliitikavaldkondadena ei 
kuulu põhiseadusesse; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 21 
Põhjendus C 

C. suur osa põhiseaduse eelnõust korraldab olemasolevate (kustutatud) Euroopa Liidu 
lepingute sätted seadustikuks, ning sellega kaasnevad ka tähtsad uuendused, mis on 
olulised 25st ja võib-olla enamast liikmesriigist koosneva liidu alalhoidmiseks ja 
arenguks Euroopa kodanike huvides; 

 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Joachim Wuermeling 

Muudatusettepanek 22 
Põhjendus C 

C. suur osa põhiseaduse eelnõust korraldab põhiseaduslikuks olemasolevad ja juba 
ratifitseeritud Euroopa Liidu lepingute sätted ning sellega kaasnevad ka 
institutsionaalsed uuendused (kustutatud), mis on olulised 25st ja võib-olla enamast 
liikmesriigist koosneva liidu alalhoidmiseks ja arenguks, Euroopa kodanike huvides; 

Selgitus: Uuendused on vajalikud tegutsemisvabaduse säilitamiseks. 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 23 
Põhjendus C 

C. suur osa põhiseaduse eelnõust korraldab olemasolevad ja juba ratifitseeritud Euroopa 
Liidu lepingute sätted seadustikuks, ning sellega kaasnevad ka institutsionaalsed 
uuendused, mis on olulised 25st ja potentsiaalselt enamast liikmesriigist koosneva 
liidu alalhoidmiseks ja arenguks, Euroopa kodanike huvides; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 24 
Põhjendus C a (uus) 

C a. põhiseaduse eelnõus sisalduvad sätted toovad kaasa  mitmeid institutsionaalseid 
muudatusi, mille puuduseid ja eeliseid on vaja analüüsida, pidades silmas nende 
mõju otsustamisprotsessile ja ühenduse institutsioonide toimimisele; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 25 
Põhjendus D 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 26 
Põhjendus D 

kustutatud 

 Or. nl 
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Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 27 
Põhjendus D 

D. põhiseaduse eelnõu on praeguseks reaalsus tänu konvendi edusammudele, mis 
töötas selle välja demokraatliku, esindusliku ja läbipaistva ning tõhusa menetluse 
käigus, ning milles osalesid liikmetena aktiivselt Euroopa Parlamendi liikmed, 
liikmesriikide parlamendiliikmed ja valitsuste ning Euroopa Komisjoni esindajad, ja 
mille töösse oli Euroopa kodanikel igal ajahetkel võimalik esindusorganite ja 
organisatsioonide kaudu anda omapoolne panus; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 28 
Põhjendus D 

D. põhiseaduse eelnõule tuli kasuks Euroopa Parlamendi kahekümne aasta pikkune 
ettevalmistav töö pärast otseseid valimisi ning sellele järgnenud Euroopa Parlamendi 
liikmeid, liikmesriikide parlamendiliikmeid, valitsuse esindajaid ning Euroopa 
Komisjoni koondava Euroopa konvendi töö; seega on eelnõusse integreeritud selle 
tekkeks riikide ja kodanike poolt antud ajend; 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 29 
Põhjendus D 

Ei puuduta inglisekeelset versiooni. 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 30 
Põhjendus D 

D. põhiseaduse eelnõu ei oleks saanud valmida ilma Euroopa Parlamendi kahekümne 
aasta pikkuse ettevalmistava tööta pärast otseseid valimisi ning sellele järgnenud 
Euroopa Parlamendi liikmeid, liikmesriikide parlamentide esindajaid, riigipeasid ja 
valitsusjuhte ning Euroopa Komisjoni ning vaatlejatena Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomitee esindajaid, sotsiaalpartnereid ning samuti Euroopa Ombudsmani 
koondava Euroopa konvendi tööta; 

 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 31 
Põhjendus D 

D. põhiseaduse eelnõu ei oleks saanud valmida ilma Euroopa Parlamendi kahekümne 
aasta pikkuse ettevalmistava tööta pärast otseseid valimisi ning sellele järgnenud 
Euroopa Parlamendi liikmeid, liikmesriikide parlamendiliikmeid, valitsuse esindajaid, 
piirkondade esindajaid, MTÜde esindajaid ning Euroopa Komisjoni koondava 
Euroopa konvendi tööta; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 32 
Põhjendus D 

D. põhiseaduse eelnõu ei oleks saanud valmida ilma Euroopa Parlamendi kahekümne 
aasta pikkuse ettevalmistava tööta pärast otseseid valimisi ning sellele järgnenud 
Euroopa Parlamendi liikmeid, liikmesriikide parlamendiliikmeid, valitsuse esindajaid 
ning Euroopa Komisjoni koondava Euroopa konvendi tööta, kuid põhiseaduse eelnõu 
seisukohast oleks olnud parem, kui selle oleksid välja töötanud Euroopa kodanike 
poolt valitud organi liikmed; 

 Or. fr 
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 ET 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 33 
Põhjendus E 

kustutatud 

 Or. nl 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 34 
Põhjendus E 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 35 
Põhjendus E 

E. see esinduslik alus kaasati konvendi töösse avalikus, kriitilises ja pluralistlikus 
arutelus ning selle tulemusena saavutatud konsensust ei muutnud ka 
valitsustevaheline konverents; 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 36 
Põhjendus E 

E. ilma tugeva poliitilise ajendita ja Euroopa Parlamendi pideva ettevalmistustööta 
oleksid konvent ja põhiseaduse eelnõu olnud mõeldamatud, eriti pärast Nice'i 
lepingu ebaõnnestumise tunnistamist ja laienemise valguses; 
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 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Wojciech Wierzejski 

Muudatusettepanek 37 
Põhjendus E 

E. Euroopa konvendil ei olnud pärast selle loomist volitusi ja talle peale surutud tööviis 
oli demokraatia põhimõtetega vastuolus; 

 Or. pl 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 38 
Põhjendus E 

E. (kustutatud) Euroopa Parlamendi esialgselt ettepandud Euroopa Tulevikukonvent, 
mis oli tänu Euroopa kodanike poolt otse valitud esindajatele seaduspärane, 
võimaldas põhiseaduse väljatöötamist avaliku ja pluralistliku poliitilise protsessi 
käigus (kustutatud); 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 39 
Põhjendus E 

E. Euroopa Parlamendi poolt esialgselt ettepandud konvendi tööviis, mis võimaldas 
põhiseaduslike tekstide väljatöötamist avatud, läbipaistva ja pluralistliku poliitilise 
protsessi käigus, on osutunud tõhusaks (kustutatud); 

 Or. fr 

 
 



 

AM\546089ET.doc 13/92 PE 347.293/v02-00 

 ET 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 40 
Põhjendus E 

E. Euroopa Parlamendi poolt esialgselt ettepandud konvendi tööviis, mis võimaldas 
põhiseaduslike tekstide väljatöötamist avatud, läbipaistva ja pluralistliku poliitilise 
protsessi käigus, on osutunud sedavõrd tõhusaks, et sellele järgnenud 
valitsustevaheline konverents on suures osas konvendi põhiseaduse eelnõu heaks 
kiitnud; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 41 
Põhjendus E 

E. Euroopa Parlamendi poolt esialgselt ettepandud konvendi tööviis, mis võimaldas 
põhiseaduslike tekstide väljatöötamist avatud, läbipaistva ja suures osas pluralistliku 
poliitilise protsessi käigus, on osutunud sedavõrd tõhusaks, et sellele järgnenud 
valitsustevaheline konverents jättis konvendi põhiseaduse eelnõu suures osas 
muutmata; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jacek Protasiewicz 

Muudatusettepanek 42 
Põhjendus F 

kustutatud 

 Or. pl 
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Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 43 
Põhjendus F 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 44 
Põhjendus F 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 45 
Põhjendus F 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Sousa Pinto 

Muudatusettepanek 46 
Põhjendus F 

kustutatud 

 Or. pt 
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 ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 47 
Põhjendus F 

kustutatud 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 48 
Põhjendus F 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 49 
Põhjendus F 

F. konvendi poolt koostatud teksti veenvus ja sellega seoses saavutatud konsensus, 
samuti ka Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide ja enamike liidu 
valitsuste meelekindlus, koos avaliku arvamuse survega, ajendasid 
valitsustevahelisel konverentsil 2003. aasta detsembris toimunud Brüsseli 
tippkohtumise ebaõnnestumisest üle saada ja 18. juuni 2004. aasta Euroopa 
põhiseaduse eelnõu heaks kiita; vaatamata sellele tõid need sündmused taas esile 
valitsustevahelise konverentsi menetluse suured miinuseid võrreldes konvendiga;  

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 50 
Põhjendus F 

F. valitsustevaheline konverents on suures osas Euroopa konvendi ettepanekud üle 
võtnud; 

 Or. nl 
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Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 51 
Põhjendus F 

F. valitsustevaheline konverents leppis siiski teatud eelnõu parandusettepanekute osas 
kokku, millest kõiki ei saa pidada kasulikeks (kustutatud); 

 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 52 
Põhjendus F 

F. valitsustevaheline konverents ei tunnustanud siiski konvendis, kus osalesid ka tema 
enda esindajad, saavutatud ülekaalukat konsensust ja tegi põhiseaduse eelnõusse 
parandusi, mis õõnestavad institutsionaalset tasakaalu ja on kasulikud valitsustele; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 53 
Põhjendus F 

F. valitsustevaheline konverents nõustus siiski teatud juhtudel eelnõu 
parandusettepanekutega olulistes poliitikavaldkondades ja otsustamisprotsessi 
raames, mis võrreldes konvendis konsensuse alusel vastu võetud põhiseaduse 
eelnõuga on vähem edukad, näiteks keerulisem valem nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamuse kokkusaamiseks; 

 Or. fr 
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 ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 54 
Põhjendus F 

F. valitsustevaheline konverents nõustus siiski (kustutatud) eelnõu 
parandusettepanekutega, mis seda nõrgendavad, eriti keerulisem valem nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamuse kokkusaamiseks; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 55 
Põhjendus F a (uus) 

F a. liikmesriikide valitsuste esindajad takistasid konvendis mitmel juhul edasiliikumist, 
kuigi seda oleks saanud teha; tõsiasi, et presiidiumi määrasid riigipead ja 
valitsusjuhid, selle asemel, et lasta see konvendil valida ning selle domineeriv 
positsioon, salajased läbirääkimised ja pidevad valitsuste esindajate ähvardused 
kasutada veto-õigust viisid korduvalt tulemusteni, mis olid enamuse tõeliste 
soovidega vastupidised ning reforme takistavad; 

 Or. de 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 56 
Põhjendus G 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 57 
Põhjendus G 

G. põhiseaduse eelnõu heakskiitmine kõikide Euroopa Liidu valitsuste poolt näitab, et 
nad peavad seda kompromissiks, millele tuginedes nad soovivad tulevikus koostööd 
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teha, tingimusel, et see ratifitseeritakse kas otse rahvahääletust korraldavate 
liikmesriikide kodanike või nende valitud esindajate poolt, 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 58 
Põhjendus G 

G. põhiseaduse eelnõu heakskiitmine kõikide Euroopa Liidu valitsuste poolt näitab, et 
nad peavad seda kompromissiks, millele tuginedes nad soovivad tulevikus koostööd 
teha ning, mis nõuab neilt kõigilt maksimaalset poliitilist pühendumist, et tagada 
ratifitseerimine 1. novembriks 2006. 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 59 
Põhjendus G a (uus) 

G a. üks tõsisemaid valitsuste poolseid sekkumisi konvendi nõudmiste koostamisel oli 
mandaadi osaline tagasivõtmine Thessaloniki tippkohtumisel, mille tulemusena tuli 
põhiseaduse III osa vastu võtta presiidiumi projekti kujul, kuigi konvendi suur 
enamus oli nõudnud kaugeleulatuvaid muudatusi; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 60 
Põhjendus H 

kustutatud   

 Or. en 

 



 

AM\546089ET.doc 19/92 PE 347.293/v02-00 

 ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 61 
Põhjendus H 

kustutatud   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 62 
Põhjendus H 

kustutatud   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Wojciech Wierzejski 

Muudatusettepanek 63 
Põhjendus H 

kustutatud  

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 64 
Põhjendus H 

kustutatud 

 Or. fr 
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Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 65 
Põhjendus H 

kustutatud   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 66 
Põhjendus H 

kustutatud   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 67 
Põhjendus H 

H. ebaõiglase kriitika ärahoidmiseks tuleb algusest peale rõhutada, et põhiseaduse 
eelnõu ei vii tsentraliseeritud üliriigi loomiseni, vaid pigem tugevdab kui nõrgestab 
liidu sotsiaalset dimensiooni, ja Euroopa kultuurilisele, religioossele ning 
humanistlikule pärandile viidates ei vaata mööda Euroopa ajaloolistest ja vaimsetest 
juurtest, 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 68 
Põhjendus H 

H. projekti põhialused: liikmesriikide (demokraatlikult valitud valitsustega) ja 
kodanike esindatus, konvendi poolt koostatud, Euroopa Ülemkogu poolt vastu 
võetud, Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud ning liikmesriikide poolt 
ratifitseeritud lähtuvalt nende põhiseaduslikest sätetest; 

 Or. pt 
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Muudatusettepaneku esitaja: Jacek Protasiewicz 

Muudatusettepanek 69 
Põhjendus H 

H. (kustutatud) põhiseadus: 

 Or. pl 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 70 
Põhjendus H 

H. põhiseaduse eelnõud on avaliku arutelu käigus kritiseeritud, kuid põhjuseta, sest see ei 
vasta sätete tegelikule sisule ja õiguslikele tagajärgedele,  

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 71 
Põhjenduse H sissejuhatav lause 

H. põhiseaduse eelnõud on avaliku arutelu käigus kritiseeritud, kuigi on kehtestatud, et 
põhiseaduse eelnõu: 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 72 
Põhjendus H 

H. osa põhiseaduse vastasest kriitikast tuleb ümber lükata, arvestades, et põhiseaduse 
leping: 

a) tugevdab liikmesriikide parlamentide ja kohalike ning piirkondlike ametiasutuste 
volitusi õigusloome protsessi üle ja ei ole seetõttu tsentraliseeritud "üliriigi" loomise 
sissejuhatuseks; 
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b) tunnustab ja tugevdab sotsiaalpartnerite ning organiseeritud kodanikuühiskonna 
osalust, arvab sotsiaalsed õigused põhiõiguste hulka, käsitleb soolist 
võrdõiguslikkust liidu väärtusena, lisab sotsiaalse turumajanduse ja täieliku 
tööhõive liidu eesmärkide hulka, kehtestab üldhuviteenuste õigusliku aluse ning 
lisab sotsiaalpoliitika liidu ja liikmesriikide jagatud pädevuste hulka ja seetõttu ei 
nõrgesta liidu sotsiaalset dimensiooni, vaid vastupidi tugevdab seda; 

c) ammutab inspiratsiooni Euroopa kultuurilisest, religioossest ja humanistlikust 
pärandist, kaasates täielikult Euroopa ajaloolisi ja vaimseid juuri, 

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Riccardo Ventre 

Muudatusettepanek 73 
Põhjenduse H punkt a 

a) ei vii tsentraliseeritud "üliriigi" loomisele, arvestades lisaks tõsiasjaga, et see 
tugevdab lähimuspõhimõtet; 

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jacek Protasiewicz 

Muudatusettepanek 74 
Põhjenduse H punkt c 

kustutatud 

 Or. pl 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Sousa Pinto 

Muudatusettepanek 75 
I põhjendus 

kustutatud 

 Or. pt 

 



 

AM\546089ET.doc 23/92 PE 347.293/v02-00 

 ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Wojciech Wierzejski 

Muudatusettepanek 76 
I põhjendus  

kustutatud   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 77 
I põhjendus  

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 78 
I põhjendus  

kustutatud 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 79 
I põhjendus  

kustutatud 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 80 
I põhjendus  

kustutatud 

 Or. nl 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 81 
I põhjendus 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 82 
I põhjendus  

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 83 
I põhjendus  

I. Euroopa põhiseadust tuleb pärast selle jõustamist väga püüdlikult rakendada ja 
arendada ja vajaduse tekkides tuleks see läbi vaadata (selleks peab Euroopa 
Parlament kasutama talle põhiseadusega antud algatusvolitusi) eesmärgiga 
parandada järgmiseid valdkondi:  

a) nende valdkondade võimalikult suur laiendamine, kus rakendatakse 
kvalifitseeritud enamushääletust ja õigusloomega seotud menetlust (sealhulgas, 
viimasel juhul mitmeaastase finantsraamistiku ja liidu omavahendite 
vastuvõtmine); 



 

AM\546089ET.doc 25/92 PE 347.293/v02-00 

 ET 

b) tõeliselt majandusliku valitsuse loomine liidule (nt EKP funktsioonide kooskõla 
säästva arengu eesmärkide ja heade töökohtade loomisega ning Euroopa 
Parlamendi tõhus osalemine majanduspoliitika üldsuuniste määramisel), sotsiaal- 
ja tööhõivepoliitikale suunatud Euroopa visandamine, ühendades ja arendades 
heaoluriiki - alustades avalike teenustega - mis vastaks meie elustiilile; 

c) Euroopa kodanike õiguste tugevdamine ja nende laiendamine kolmandate riikide 
kodanikele, kes elavad ELis õiguslikul, stabiilsel ja alalisel alusel; 

d) võrdsuspõhimõttel baseeruva demokraatia rakendamine liidu institutsioonides; 

e) lihtsustatud ja tõhusam mehhanism tulevaste reformide tarbeks, mis sisaldab 
nende heakskiitmist Euroopa Parlamendi poolt; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 84 
I põhjendus  

I. (kustutatud) valitsustevaheline konverents ei olnud kahjuks valmis lisama põhiseaduse 
eelnõusse kokkulepet järgmistel teemadel:  

a) rohkem valdkondi, kus rakendatakse kvalifitseeritud enamushääletust; 

b) lihtsam valem kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamiseks; 

c) põhiseaduse lepingu lihtne ja tõhus ülevaatamise menetlus, mis välistaks üksikutel 
liikmesriikidel võimaluse blokeerida muudatusi ja hõlmab Euroopa Parlamendi 
poolset ratifitseerimist; 

d) seadusandliku nõukogu (kustutatud) moodustamine, mis on demokraatliku reformi 
keskne element võimude lahususe ja avaliku õigusloome protsessis, 

d a)  vasturääkivuse kõrvaldamine põhiseaduse lepingu I osas sätestatud täieliku 
tööhõive eesmärgi ja III osas kõigest tööhõive kõrge taseme nõudluse vahel; 

d b) "üleminekute" vastuvõtmine, et oleks võimalik õigusloome erimenetluselt üle 
minna õigusloome tavamenetlusele ja ühehäälsuselt kvalifitseeritud 
häälteenamusele, nagu pakuti välja konvendi tekstis, 

 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 85 
I põhjendus 

I. kahjuks ei suudetud valitsustevahelisel konverentsil saavutada kompromissi ja kokku 
leppida järgmistes küsimustes: 

a) rohkem valdkondi, kus rakendatakse kvalifitseeritud enamushääletust; 

b) lihtsam valem kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamiseks; 

c) säte, mis võimaldab (kustutatud) tulevikus põhiseaduse lepingu ülevaatamisel 
rakendada tõhusamat ja lihtsamat menetlust; 

(kustutatud) 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jacek Protasiewicz 

Muudatusettepanek 86 
I põhjendus 

I. (kustutatud) valitsustevahelisel konverentsil ei saavutatud lõplikke kompromisse 
järgmistes küsimustes: 

 Or. pl 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 87 
I põhjenduse punkt a  

a) suur arv valdkondi, kus rakendatakse kvalifitseeritud enamushääletust nagu soovitab 
konvent; 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 88 
I põhjenduse punkt b 

b) lihtsam ja tõhusam valem kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamiseks; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Wojciech Wierzejski 

Muudatusettepanek 89 
Põhjendus I a (uus) 

I a. kahetsuse ja hämmastusega tuleb märkida, et põhiseaduse eelnõu eitab tõde, jättes 
Euroopa ajaloolisest pärandist kõrvale kristluse panuse, 

 Or. pl 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 90 
I põhjenduse punkt d a (uus) 

d a) põhiseaduse lepingu III osa eesmärkide ja põhimõtete vastavusse viimine 
põhiseaduse lepingu I osaga;  

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart 
Hudghton 

Muudatusettepanek 91 
I põhjenduse punkt d a (uus) 

d a)  liikmesriikide parlamentide varajase hoiatamise süsteemi laiendamine, et kaasata  
teisi õigusloomes osalevaid parlamente ja esinduskogusid; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart 
Hudghton 

Muudatusettepanek 92 
I põhjenduse punkt d b (uus) 

d b) kõikidele liikmesriigi või selle territooriumi osa ametlikele keeltele ELi ametliku 
keele staatuse andmine vastavalt põhiseaduslikule korrale; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Muudatusettepanek 93 
Põhjendus I a (uus) 

I a. märgib kahetsusega võimu üleminekut suuremate liikmesriikide kätte Euroopa 
põhiseaduse lepingu eelnõu tulemusena; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Muudatusettepanek 94 
Põhjendus I b (uus) 

I b. märgib, et Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu kaotab praeguse Euroopa Liidu ja 
loob uue; arvab, et vana liidu kaotamine peab olema ühehäälne otsus, 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Muudatusettepanek 95 
Põhjendus I c (uus) 

I c. märgib, et Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu ei sisalda mitmerahvuselise 
demokraatia kontseptsiooni,  

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 96 
Põhjendus I a (uus) 

I a. on kahetsusväärne, et põhiseaduse lepingusse ei lisatud: 

a) sõjalise ründetegevuse kiire keelustamine ja Euroopa Liidu või selle liikmesriigi 
hoidumine ükskõik millist liiki sõjalisest sekkumisest, 

b) Euroopa Liidu julgeolekupoliitika suunamine desarmeerimise ja struktureeritud 
agressioonivaba võimsuse poole, 

c) Euroopa desarmeerimise agentuuri loomine, 

d) ulatuslik parlamentaarne järelevalve liidu välistegevuse üle, 

e) Euroopa Kohtu täielik õigusalane järelevalve ühise välis- ja julgeolekupoliitika üle, 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Francesco Enrico Speroni 

Muudatusettepanek 97 
Põhjenduse I a punkt a (uus) 

I a. peab vastuvõetamatuks, et: 

a) Euroopa Komisjonile jääb algatusmonopol samas kui Euroopa Parlamendil, 
ainsal Euroopa kodanike poolt otse valitud institutsioonil ei ole mingit õigusloome 
algatamise õigust;  

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Francesco Enrico Speroni 

Muudatusettepanek 98 
Põhjenduse I a punkt b (uus) 

I a. b) puuduvad sätted rahvahääletuse läbiviimiseks ettepanekute tegemise või tühistamise 
eesmärgil, konsulteerimiseks või kinnitamiseks;  
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 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Francesco Enrico Speroni 

Muudatusettepanek 99 
Põhjenduse I a punkt c (uus) 

I a. c) liikmesriikide "varajase hoiatamise süsteemi" kaudu lähimuspõhimõtte takistamine 
käsikäes ühehäälsuse nõude vähendamisega, võimaldab liidul vähendada 
liikmesriikide iseseisvust ja kärpida õigusloomealaseid volitusi;  

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 100 
Lõige -1 (uus) 

-1. peab põhiseaduse lepingut Euroopa integratsiooniprotsessi märkimisväärseks 
tähiseks ja tervitab tõsiasja, et selle ettevalmistajaks ei olnud ainult 
valitsustevaheline konverents, vaid eelkõige üldsusega konsulteerinud konvent ja 
kodanikuühiskonna laiaulatuslik osalemine; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 101 
Lõige -1 a (uus) 

-1 a) märgib, et Euroopa Liidu uuesti asutamine põhiseaduse lepingu kaudu asetab 
Euroopa integratsiooni säästva tuleviku konteksti; 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde 

Muudatusettepanek 102 
Lõiked 1-6 

Alternatiivne nägemus demokraatiate Euroopast 

ROHKEM DEMOKRAATIAT 

Kõikides liikmesriikides võetakse seadusi vastu ja muudetakse neid valitud esindajate poolt. 
Valitud esindajad on vastutavad valijaskonna ees ning neid võib järgmiste valimistega 
tagandada. Seda nimetatakse demokraatiaks. 

Kõik ELi liikmesriigid on demokraatlikud riigid. Demokraatia põhiolemus seisneb 
valijaskonna õiguses olla otsustavaks pooleks kõikides teemades. Me võime korraldada 
valimisi, saavutada uue enamuse ja sealt tulenevalt ka uue seadusandluse.  

Euroopa Liidu põhiseaduse leping kahjustab seda põhiväärtust. Kuigi me võime ikka veel 
korraldada valimisi, ei ole meil enam võimalik hääletada uute seaduste üle mitmetes 
valdkondades, kus meid esindava valitsuse asendab ELi enamuse otsus.  

ELis on komisjonil, mis ei ole valitud, ainuõigus esitada õigusloome ettepanekuid, mille 
kohta langetavad otsuseid ametnikud ja ministrid ministrite nõukogus. 

Otse valitud Euroopa Parlamendil on mõju ainult mõne ELi seadusakti üle. See mõju ei ole 
võrdne liikmesriikide parlamentidesse valitud esindajate mõjuga. Uue põhiseadusega saab 
Euroopa Parlament juurde tunduvalt vähem mõjuvõimu kui liikmesriikide parlamendid 
seda kaotavad. 

Seetõttu langeb valijaskonnale ELi põhiseadusega osaks demokraatia vähenemine. Miks 
peaksime hääletama VÄHEMA DEMOKRAATIA poolt? 

Euroopa väärib paremat kui välja pakutud ELi põhiseadus. Seetõttu teen ettepaneku 
põhiseaduse tagasilükkamiseks.  

Selle asemel pakuksin välja rohkem demokraatiat ELis: 

• Igale riigile jääb tema volinik, kelle nad ise määravad ja kes on nende ees vastutav. 

• Igal riigil on võrdne arv hääli ministrite nõukogus, mida kontrollib liikmesriigi 
parlament.  

• ELi seaduse vastuvõtmiseks on vaja 75% häälteenamust. 

• Kogu ELi seadusandlus tuleb läbi vaadata ja vastu võtta liikmesriikide parlamentides. 

• Igal liikmesriigi parlamendil on vetoõigus peamistes teemades, mida pärastiselt 
vaadatakse läbi järgmisel ELi tippkohtumisel. 

• Euroopa Parlamendil ja riikidel, kes esindavad Euroopa kodanike enamust on 
vetoõigus kõikides teemades. Kui õigusloomealane ettepanek blokeeritakse võivad 
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liikmesriikide parlamendid ise kehtestada vastavat valdkonda puudutavaid õigusakte. 

• Kõik õigusaktid on avalikud ja kättesaadaval internetis. Kõik ettevalmistavad 
kohtumised ja dokumendid on avalikud juhul, kui 75% ei ole eelnevalt hääletanud 
suletud kohtumise või konfidentsiaalsete dokumentide poolt. 

VÄHEM TSENTRALISEERITUST 

ELi põhiseaduse leping toob sisse mitmeid erinevaid teemasid, mille kohta EL võib 
kehtestada õigusakte koos liikmesriikidega või nende asemel. Enam ei saa olema suure 
tähtsusega sotsiaalseid probleeme, mille puhul EL ei saaks sekkuda. 

Enamus otsuseid on sisse viidud paljudes uutes valdkondades, mis tähendab, et 
liikmesriikide parlamentide arvamuse võib maha hääletada. 

Valitsusjuhtidel on seetõttu võimalus minna kaugemale ja muuta valdkondi, mis käesoleval 
hetkel eeldavad ühehäälsust, seega tulevikus võib neid vastu võtta enamusotsusega, mille 
puhul riike võib maha hääletada. 

Valitsusjuhid saavad ka laiendada ELi võimu uutesse valdkondadesse ilma, et nad peaksid 
valijaskonnalt seda küsima. 

Me soovime ELi, mis seisab lähemal oma kodanikele. ELi põhiseaduse leping teeb 
vastupidist, koondades veelgi enam võimu Brüsselisse. 

Seetõttu teen ettepaneku põhiseaduse tagasilükkamiseks. Selle asemel pakun välja rohkem 
vabadust liikmesriikidele, mitte tsentraliseeritust; 

• Kõikidel seadustel peaks olema aegumistähtaeg, välja arvatud juhul, kui seadust 
muudetakse või kinnitatakse uuesti.  

• ELi olemasolev 100 000 lk õigusakte tuleks kriitiliselt üle vaadata, et kõik mitte 
piiriülesed teemad suunatakse tagasi liikmesriikide parlamentidele. 

• Lähimuspõhimõtte sisseviimine, mille puhul liikmesriikide parlamendid võtavad vastu 
iga-aastase õigusaktide nimekirja ja annavad komisjonile õiguse koostada 
õigusloomega seotud ettepaneku. 

• Kõik ELi otsused tuleb jagada kaheks: seadused ja soovitused. Seadusi tuleb kasutada 
valdkondades, kus liikmesriigid ise ei suuda õigusakte tõhusalt kehtestada. Soovitusi 
tuleb kasutada kõikides teistes valdkondades.  

• Kohus piirdub spetsiifiliste vaidluste lahendamisega ja hoidub edasisest 
integreerimisest. 

"EI" UUELE ÜLIRIIGILE 

ELi põhiseadus teeb EList "juriidilise isiku", kes esindab liikmesriiki suhetes muu 
maailmaga ja lõpetab liikmesriikide kui iseseisvate riikide olemasolu. 
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Iga ELi vastuvõetud otsus on liikmesriikide demokraatlikult vastu võetud seaduste suhtes 
ülimuslik. Isegi meie põhiseadused peavad taganema, kui tekib vastuolu Brüsseli otsusega. 

Tsentraliseeritud föderaalriik luuakse uue põhiseaduse lepingu artikliga 6, mis nõuab 
liikmesriikidelt kõikide vaidluste lahendamist Euroopa Kohtus. 

ELil saab olema välisminister, ühisarmee ja politsei. Ühine president ja ühine välisminister 
ning ühine valitsusjuht - Euroopa Komisjoni president - esindamaks meid suhetes teiste 
maailmariikidega.  

Tahame seda või mitte, aga 25 liikmesriiki muutuvad USA osariikide sarnasteks, kuid 
võrrelduna Ameerikaga Ühendriikidega on neil vähem vabadust iseseisvalt õigusakte 
kehtestada. Ka sellel põhjusel teen ma ettepaneku põhiseaduse tagasilükkamiseks. 

Selle asemel pakun ma välja koostöö iseseisvate ja vabade riikide vahel. Maailmal ei ole 
vaja uut supervõimu. 

• ELi koostöö ei peaks põhinema põhiseadusel, vaid iseseisvate riikide vahelistel 
kokkulepetel, lepingul, mille iga riik võib kaheaastase etteteatamisajaga katkestada. 

• Euroopa Kohus ja ELi ametivõimud peavad austama liikmesriikide põhiseadusi 
vastavalt riiklike ülemkohtute või konstitutsioonikohtute tõlgendusele.  

• ELi ühine välispoliitika ei tohi liikmesriikidel takistada iseseisvat tegevust 
rahvusvahelisel areenil.  

• Sõjavägi peab ELis olema lahus tsiviilkoostööst. 

• ELi presidendi ametikoht tuleks kaotada ja asendada praktilise ametikoha või 
liikmesriikide vahel roteeriva presidendi ametikohaga. 

ELi PEAB PÕHJALIKULT REMONTIMA 

Meil on siiamaani eelarve, kus umbes 10% Brüsselile makstavatest maksudest läheb pettuse 
läbi kaotsi.  

Meil on siiamaani EL, kus ombudsman, Kontrollikoda ja Euroopa Parlamendi 
eelarvekontrollikomisjon ei ole suutelised kontrollima ELi vahendite kasutamist. 

Meil on kalanduspoliitika, mis kahjustab ühtmoodi kalu ja kalamehi, 
põllumajanduspoliitika, mis on kallis tarbijatele ja maksumaksjatele, aga ei too tulu 
põllumeestele. 

Meil on tõukefondid, mis käivad rahaga pillavalt ümber. 

Ka sellest lähtuvalt teen ma ettepaneku põhiseaduse tagasilükkamiseks. 

Ma panen ette, et EL teeks läbi põhjaliku remondi enne, kui talle antakse rohkem 
sõnaõigust. 

AUS REFERENDUM 
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• Põhiseaduse leping tuleb panna hääletusele kõikides riikides üheaegselt, et Euroopa 
kodanikel oleks võimalus öelda viimane sõna eeskirjade kohta, mis hakkavad 
reguleerima nende ühist koostööd. 

• Referendumid peavad olema vabad ja õiglased, kus avalikke ressursse saavad võrdselt 
kasutada nii pooldajad kui vastuseisjad. 

Kui riigis põhiseaduse leping tagasi lükatakse, tuleb kokku kutsuda uus ja veelgi 
esindavam konvent koostamaks ettepanekuid veelgi demokraatlikumateks eeskirjadeks, mis 
suudavad meid liita, mitte lahutada, nagu seda teeb käesolev põhiseadus. 

 

 Or. da 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 103 
Lõige 1 

1. järeldab, et valitsustevahelise konverentsi poolt vastu võetud konvendi koostatud 
Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu on märkimisväärse tähtsusega samm Euroopa 
integratsiooniprotsessis ja kätkeb endas ajaloolist kohustust, mis rakendamise 
korral toob välja otsese kasu Euroopa kodanikele, edendades ja demokratiseerides 
liidu tegevust selle volituste rakendamisel ja kaasates sellesse ülesandesse kõik 
institutsioonid ja liikmesriigid alates nende valitsustest ja parlamentidest ning 
lõpetades piirkondlike ja kohalike ametiasutustega; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 104 
Lõige 1 

1. järeldab, et põhiseaduse eelnõu on kulminatsiooniks eelnevates lepingutes esinenud 
suurema poliitilise integratsiooni ja demokraatia süvendamise tendentsile Euroopa 
avalikus ruumis; rõhutab, et just selles avalikus ruumis toimub põhiseaduse 
praegune käivitamine, nii normi kui protsessina; 

 Or. pt 
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Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 105 
Lõige 1 

1. järeldab, et (kustutatud) Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu aitab kaasa olukorra 
märgatavale paranemisele võrreldes olemasolevate lepingutega ning on kasulik 
Euroopa kodanikele, Euroopa Parlamendile kui nende demokraatlikule esindajale ja 
liidu institutsioonidele (kustutatud): 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, 
Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja 
Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 106 
Lõige 1 

1. tunnistab, et üldiselt on Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu (kustutatud) 
kompromiss, mis võrreldes olemasolevate lepingutega parandab olukorda teatud 
määral (kustutatud); 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 107 
Lõige 1 

1. järeldab, et (kustutatud) Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu on hea kompromiss ja 
võrreldes olemasolevate lepingutega toob välja märgatava kasu Euroopa kodanikele 
ja kodanikuühiskonnale, Euroopa Parlamendile ja liikmeriikide parlamentidele kui 
nende demokraatlikule esindajale, (kustutatud) liikmesriikidele, nende piirkondlikele 
ja kohalikele ametiasutustele ja Euroopa Liidu institutsioonidele ning seega Euroopa 
Liidule tervikuna; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 108 
Lõige 1 

1. järeldab, et (kustutatud) Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu parandab võrreldes 
olemasolevate lepingutega laiaulatuslikult olukorda ning on kasulik Euroopa 
kodanikele ja kodanikuühiskonnale, Euroopa Parlamendile ja liikmeriikide 
parlamentidele kui nende demokraatlikule esindajale, liikmesriikidele, nende 
piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele ja Euroopa Liidu institutsioonidele ning 
seega Euroopa Liidule tervikuna; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sérgio Sousa Pinto 

Muudatusettepanek 109 
Lõige 1 

1. järeldab, et (kustutatud) Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu on hea kompromiss, mis 
võrreldes olemasolevate lepingutega parandab olukorda märgatavalt ning mis on 
kasulik Euroopa kodanikele ja kodanikuühiskonnale, Euroopa Parlamendile ja 
liikmeriikide parlamentidele, kui nende demokraatlikule esindajale, liikmesriikidele, 
nende piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele ja Euroopa Liidu institutsioonidele 
ning seega Euroopa Liidule tervikuna; 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 110 
Lõige 1 

Ei puuduta inglisekeelset versiooni. 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 111 
Lõige 1 a (uus) 

1 a. Väljendab oma austust ja mõistmist neile kodanikele, kes võivad arvata, et see, 
kompromissi tulemusena saavutatud tekst, ei vasta mõnedele nende õiguslikele 
ootustele; rõhutab siiski, et üldine seisukoht põhiseaduse lepingu osas peaks 
tulenema tasakaalust nende õiguslike ootuste ning liidu ja selle kodanikele 
pakutavate märkimisväärsete parenduste vahel; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 112 
Pealkiri enne lõiget 2 

Euroopa Liit: riikide ja kodanike ühendus - üks juriidiline tervik 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 113 
Pealkiri enne lõiget 2 

Põhiõiguste ja väärtuste ühendus 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Reinhard Rack 

Muudatusettepanek 114 
Lõige 1 a (uus) 

1 a ei soovi, arvestades üldiselt positiivset tulemust, veelkord selgesõnaliselt tähelepanu 
juhtida kõikidele üksikutele vaidlustatud punktidele; 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 115 
Pealkiri enne lõiget 2 

Rohkem selgust Euroopa Liidule   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 116 
Pealkiri enne lõiget 2 

Liidu olemuse ja eesmärkide parem määratlemine   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 117 
Lõige 2 

(Lõikest 2 saab lõige 4) 

Liidu eesmärkide ja pädevuse selgitus 

2. usub, et põhiseaduse eelnõu annab kodanikele rohkem selgust Euroopa Liidu 
(kustutatud) eesmärkide ja pädevuse osas seoses liikmesriikidega, seda eelkõige 
järgmistel põhjustel:  

a) Euroopa lepingute keeruline kogum asendatakse põhiseadusega, üheainsa ja 
loetavama tekstiga, milles on sõnastatud liidu eesmärgid, volitused ja nende piirid; 

 
b) kehtestatakse liidu topeltõiguspärasus, samuti selgitatakse, et tegemist on riikide ja 
kodanike liiduga; 

c) liidu väärtused ja eesmärgid, nagu ka põhimõtted, millest juhindutakse tegevuses 
seoses liikmesriikidega, austades erinevaid pädevusi, on selgemad ning paremini 
määratletud; 

d) lõpeb segadust põhjustanud ja kattuvate mõistete "Euroopa Ühendus" ja "Euroopa 
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Liit" eristamine; Euroopa Liit saab üheks tervikuks, millel on juriidilise isiku 
staatus; 

e) Euroopa õigusaktid muutuvad lihtsamaks ja nende terminoloogia on selgem: 
Euroopa seadused ja Euroopa raamseadused asendavad seniseid erinevaid 
õigusakte (direktiivid, määrused, otsused, raamotsused jne) ning nendes kasutatakse 
tegelikkust paremini kajastavat sõnavara; 

f) liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste volituste austamine 
tagatakse täielikult ning liidu juhtlauseks saab "Ühinenud mitmekesisuses"; 
sätestatud on liikmesriikide võrdsus põhiseaduse ees; austatakse liikmesriikide 
rahvuslikke identiteete ning poliitilisi ja põhiseaduslikke alusstruktuure, sealhulgas 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi; kinnitatakse üleantud volituste põhimõtet 
(mille kohaselt on liidul talle ainult liikmesriikide poolt usaldatud pädevus); senisest 
rohkem rõhutatakse lähimuspõhimõtet (mille alusel liit tegutseb ainult juhul, kui 
tegevuse eesmärke ei ole liikmesriikidel võimalik piisavalt tõhusal tasemel 
saavutada); kehtestatakse proportsionaalsuse põhimõte (mille alusel liit tegutseb 
ainult juhul, kui see on vältimatult vajalik põhiseaduse eesmärkide saavutamiseks); 
kehtestatakse liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste osalemine 
liidu otsustamissüsteemis; territoriaalne ühtekuuluvus on lisatud liidu eesmärkide 
hulka;  
g) nimetatakse Euroopa Liidu sümboleid, mis võimaldab kodanikel süvendada liitu 
kuulumise tunnet: lipp kaheteistkümnest tähest koosnev ring sinisel taustal, “Oodil 
rõõmule” põhinev hümn Ludwig van Beethoveni Üheksandast sümfooniast, 
juhtlause "Ühinenud mitmekesisuses", ühtne raha euro ning Euroopa päev (9. 
mai), mida tähistatakse kogu liidus;  

h) (kustutatud) 

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 118 
Lõige 2 

2. tervitab tõsiasja, et põhiseaduse eelnõu annab kodanikele rohkem selgust liidu olemuse ja 
eesmärkide ning liidu ja liikmesriikide vaheliste suhete osas: 
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a) Euroopa lepingute keeruline kogum asendub üheainsa loetavama dokumendiga, milles 
on sõnastatud liidu eesmärgid, volitused ja nende piirid; 

b) rõhutatakse liidu topeltõiguspärasust riikide ja kodanike liiduna; 

c) liidu väärtused ja eesmärgid, nagu ka selle tegevust ja suhteid liikmesriikidega 
reguleerivad põhimõtted, on selgelt määratletud ning asetavad liidu poliitika kodanike 
vajaduste keskmesse; 

d) lõpeb segadus Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu suhtes, sest Euroopa Liit saab 
üheks juriidiliseks tervikuks (kustutatud); 

e) Euroopa õigusakte ja nendes kasutatavat terminoloogiat lihtsustatakse, erikeel 
asendatakse arusaadavamate terminitega (nt Euroopa määrusi nimetatakse seadusteks 
ja direktiive raamseadusteks), kasutatakse tegelikkust paremini kajastavat sõnavara; 

f) rõhk juhtlausel "Ühinenud mitmekesisuses", kohustus austada liikmesriikide võrdsust 
(kustutatud), samuti nende rahvuslikku identiteeti, mis on sätestatud nende poliitilistes 
ja põhiseaduslikes alusstruktuurides, sealhulgas piirkondlikes ja kohalikes 
omavalitsustes; ka rõhk üleantud volituste põhimõttel (kustutatud), 
lähimuspõhimõttel ja proportsionaalsusel (kustutatud); 

g) liidu sümbolite tunnustamine suurendab kodanike teadlikkust liidu institutsioonidest ja 
nende tegevusest; 

h) liikmesriikide vahelise solidaarsuse klausel võimaldab kodanikel terrorirünnakute või 
loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste korral arvestada kõikide 
liikmesriikide toetusega; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 119 
Lõike 2 sissejuhatus 

2. tervitab tõsiasja, et põhiseadusega suurendatakse kodanike õigusi ning määratletakse 
väärtused ja eesmärgid: 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 120 
Lõige 2 

2. tervitab tõsiasja, et põhiseaduse eelnõu annab kodanikele täpsema määratluse liidu 
missiooni kohta ning rohkem selgust selle olemuse ja eesmärkide ning liidu ja 
liikmesriikide vaheliste suhete osas, ning eelkõige et: 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 121 
Lõige 2 

2. tervitab asjaolu, et põhiseaduse lepingu eelnõu annab kodanikele rohkem selgust liidu 
olemuse ja eesmärkide ning liidu ja liikmesriikide vaheliste suhete osas: 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 122 
Lõige 2 

2. tunnistab, et põhiseaduse eelnõu annab kodanikele mõnevõrra selgust liidu olemuse 
ja eesmärkide ning liidu ja liikmesriikide vaheliste suhete osas: 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 123 
Lõike 2 punkt a 

a) Euroopa lepingute keeruline kogum asendub üheainsa loetavama dokumendiga, milles 
on sõnastatud liidu eesmärgid, volitused, poliitika instrumendid ja institutsioonid; 

 Or. nl 
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Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 124 
Lõike 2 punkt a 

a) Euroopa lepingute keeruline kogum asendub üheainsa loetavama dokumendiga, milles 
on sõnastatud liidu eesmärgid, volitused ja nende piirid ning selgesõnaliselt 
määratletud ühenduse õiguse ülimuslikkus; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 125 
Lõike 2 punkt a a (uus) 

a a) põhiõiguste harta, mis on väärtuste ühise süsteemi nurgakivi, on põhiseadusesse 
täielikult integreeritud ning seega õiguslikult siduv; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 126 
Lõike 2 punkt b 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Marie-Line Reynaud 

Muudatusettepanek 127 
Lõike 2 punkt b 

b) rõhutatakse liidu topeltõiguspärasust riikide ja kodanike liiduna, arvestades 
demokraatia põhireegleid, mis rajanevad enamushääletuse põhimõtte 
heakskiitmisel; 
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 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Riccardo Ventre 

Muudatusettepanek 128 
Lõike 2 punkt b 

b) rõhutatakse liidu (kustutatud) õiguspärasust kodanike, kohalike ja piirkondlike 
kogukondade ning riikide liiduna; 

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 129 
Lõike 2 punkt b 

b) liidu topeltõiguspärasuse tunnustamine riikide ja kodanike liiduna sätestab viimaste 
suveräänsuse Euroopa integratsioonis; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 130 
Lõike 2 punkt b a (uus) 

b a) üksikisikutel on ühenduse õigusest tulenevalt paremad võimalused Euroopa Kohtu 
poole pöördumiseks; 

 Or. de 

 
 



 

PE 347.293/v02-00 44/92 AM\546089ET.doc 

ET 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 131 
Lõike 2 punkt c 

c) liidu väärtused ning (kustutatud) selle tegevust ja suhteid liikmesriikidega 
reguleerivad põhimõtted on selgelt määratletud (kustutatud); 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 132 
Lõike 2 punkt c 

c) liidu väärtused ja eesmärgid, nagu ka selle tegevust ja suhteid liikmesriikidega 
reguleerivad põhimõtted, on selgelt ja edumeelselt määratletud, kohandatud 
ühiskonna uue tegelikkusega ning asetavad liidu poliitika kodanike vajaduste 
keskmesse; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 133 
Lõike 2 punkt c 

c) liidu väärtused ja eesmärgid, nagu ka selle tegevust ja suhteid liikmesriikidega 
reguleerivad põhimõtted, on selgelt määratletud, piiramata seejuures liikmesriikide 
iseseisvust ning eiramata Euroopa ajaloolisi ja vaimseid juuri, ning asetavad liidu 
poliitika kodanike vajaduste keskmesse; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 134 
Lõike 2 punkt c 

c) liidu väärtused ja eesmärgid, nagu ka selle tegevust ja suhteid liikmesriikidega 
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reguleerivad põhimõtted, on selgelt määratletud ning orienteerivad liidu poliitika 
kodanike arengu ja heaolu suunas; 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 135 
Lõike 2 punkt d 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 136 
Lõike 2 punkt d 

d) segadust põhjustanud Euroopa Ühendus ja Euroopa Liit saavad üheks juriidiliseks 
tervikuks ning liit omandab ühe ja kindla juriidilise isiku staatuse;  

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 137 
Lõike 2 punkt d 

d) segadust põhjustanud Euroopa Ühendus ja Euroopa Liit saavad üheks juriidiliseks 
tervikuks ja struktuuriks, isegi kui ühenduse meetodit ei rakendata kõikide otsuste 
puhul; 

 Or. fr 

 
 



 

PE 347.293/v02-00 46/92 AM\546089ET.doc 

ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 138 
Lõike 2 punkt e 

e) uus suhe liikmesriikide ja liidu volituste vahel ning paremini struktureeritud ja 
tõhusam otsustamisprotsess on ühitatud õigusaktide ja nende siduvuse ulatuse 
selgema määratlusega; määrused asendatakse Euroopa seadustega ja direktiivid 
Euroopa raamseadustega;  

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 139 
Lõike 2 punkt e 

e) Euroopa õigusakte ja nendes kasutatavat terminoloogiat lihtsustatakse ning need 
muutuvad tavainimestele arusaadavamaks; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 140 
Lõike 2 punkt e 

e) Euroopa õigusakte ja nendes kasutatavat terminoloogiat lihtsustatakse, erikeel 
asendatakse arusaadavamate terminitega (kustutatud), kasutatakse tegelikkust 
paremini kajastavat sõnavara; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 141 
Lõike 2 punkt f 

kustutatud   

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitajad: Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 142 
Lõike 2 punkt f 

kustutatud 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 143 
Lõike 2 punkt f 

f) kõik need tegurid, mis tagavad, et liit ei saa kunagi kõikvõimsaks tsentraliseeritud 
üliriigiks, nende seas 

– liikmesriikide võrdsus liidus ja osalemisel otsustamisprotsessis; 

– nende identiteedi austamine, mis on sätestatud nende poliitilistes ja 
põhiseaduslikes alusstruktuurides, sealhulgas piirkondlikes ja kohalikes 
omavalitsustes; 

– üleantud volituste põhimõte (mille kohaselt on liidul talle ainult liikmesriikide 
poolt usaldatud pädevus), lähimuspõhimõte (kui liidul pole ainuvolitusi, tegutseb 
see ainult siis, kui eesmärki ei ole võimalik paremini saavutada madalamal, st 
liikmesriikide, piirkondade või kohalike ametiasutuste tasandil) ja 
proportsionaalsuse põhimõte (liidu tegevuse vorm ja sisu ei tohi ületada lepingus 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikku määra); 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 144 
Lõike 2 punkt f 

f) liikmesriikide ja liidu volituste määratlemisel lähtutakse otsustamiskeskuste 
vahelises võistluses proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõttest, tagades seega 
Euroopa riikide ja rahvaste "ühinenud mitmekesisuses"; lisaks, kuni põhiseadus 
annab poliitilise otsustamise ruumile suurema õigusliku kaalu, on see suunatud 
liikmesriikide võrdsusele;  
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ET 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 145 
Lõike 2 punkt f 

f) suur rõhk on juhtlauses "Ühinenud mitmekesisuses" kajastuval detsentraliseerimisel, 
kohustus austada liikmesriikide võrdsust põhiseaduse ees, samuti nende rahvuslikku 
identiteeti ja siseriiklikke põhiseaduslikke struktuure, liidule volituste andmist 
liikmesriikide poolt, lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõtteid ning liikmesriikide 
keskset rolli liidu otsustamissüsteemis; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 146 
Lõike 2 punkt f 

f) rõhk juhtlausel "Ühinenud mitmekesisuses", kohustus austada liikmesriikide võrdsust 
põhiseaduse ees, samuti nende rahvuslikku identiteeti, mis on sätestatud nende 
poliitilistes ja põhiseaduslikes alusstruktuurides, sealhulgas piirkondlikes ja kohalikes 
omavalitsustes; üleantud volituste põhimõte (mille kohaselt on liidul talle ainult 
liikmesriikide poolt usaldatud pädevus), lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse 
rakendamine ning liikmesriikide osalemine liidu otsustamissüsteemis (eelkõige nende 
keskne roll põhiseaduse muutmisel, mis tooks kaasa pädevuste muutumise liidu 
kasuks) tagavad, et Euroopa Liit ei saa kunagi kõikvõimsaks tsentraliseeritud 
üliriigiks; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Marie-Line Reynaud 

Muudatusettepanek 147 
Lõike 2 punkt f 

f) rõhk juhtlausel "Ühinenud mitmekesisuses", kohustus austada liikmesriikide võrdsust 
põhiseaduse ees, samuti nende rahvuslikku identiteeti, mis on sätestatud nende 
poliitilistes ja põhiseaduslikes alusstruktuurides, sealhulgas piirkondlikes ja kohalikes 
omavalitsustes; üleantud volituste põhimõte (mille kohaselt on liidul talle ainult 
liikmesriikide poolt usaldatud pädevus), lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse 
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rakendamine ning liikmesriikide osalemine liidu otsustamissüsteemis tagavad ühiselt 
tunnustatud ja aktsepteeritud õigusnormistike sobiva kohandamise ja rakendamise; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 148 
Lõike 2 punkt f 

f) tagab, et Euroopa Liit ei saa kunagi kõikvõimsaks tsentraliseeritud üliriigiks, seda 
läbi juhtlause "Ühinenud mitmekesisuses" rõhutamise, kohustuse austada 
liikmesriikide võrdsust ja rahvuslikku identiteeti (kustutatud), samuti läbi üleantud 
volituste põhimõtte (mille kohaselt on liidul talle ainult liikmesriikide poolt usaldatud 
pädevus), lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse põhimõtte ning liikmesriikide 
osalemise liidu otsustamissüsteemis (kustutatud); 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 149 
Lõike 2 punkt f 

f) rõhk juhtlausel "Ühinenud mitmekesisuses", kohustus austada liikmesriikide võrdsust 
põhiseaduse ees, samuti nende rahvuslikku identiteeti, mis on sätestatud nende 
poliitilistes ja põhiseaduslikes alusstruktuurides, sealhulgas piirkondlikes ja kohalikes 
omavalitsustes; üleantud volituste põhimõte (mille kohaselt on liidul talle ainult 
liikmesriikide poolt usaldatud pädevus), lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse 
rakendamine ning liikmesriikide osalemine liidu otsustamissüsteemis tagavad, et 
Euroopa Liit ei saa kunagi kõikvõimsaks tsentraliseeritud üliriigiks, vaid areneb 
pigem föderaalriigi suunas, mis tagab riiklike asjaolude ja poliitiliste struktuuride 
ühilduvuse Euroopa huvi ja Euroopa kodakondsuse olemasoluga; 

 Or. es 
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Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 150 
Lõike 2 punkt g 

kustutatud 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 151 
Lõike 2 punkt g 

g) liidu sümbolite sätestamine põhiseaduses suurendab kodanike teadlikkust liidu 
institutsioonidest ja nende tegevusest; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 152 
Lõike 2 punkt g 

g) liidu sümbolite tunnustamine suurendab (kustutatud) teadlikkust liidu 
institutsioonidest ja nende tegevusest; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 153 
Lõike 2 punkt h 

h) liikmesriikide vahelise solidaarsuse klausel (mis võib osutuda tõhusamaks, kui seda 
laiendada liikmesriikide vastu suunatud sõjalisele rünnakule ja nende territoriaalse 
terviklikkuse kaitsele) võimaldab kodanikel terrorirünnakute või loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud õnnetuste korral arvestada kõikide liikmesriikide toetusega; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Marie-Line Reynaud 

Muudatusettepanek 154 
Lõike 2 punkt h 

h) liikmesriikide vahelise solidaarsuse klausel võimaldab kodanikel terrorirünnakute või 
loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud õnnetuste korral arvestada kõikide 
liikmesriikide toetusega ilma vahet tegemata; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 155 
Lõike 2 punkt h a (uus) 

h a) veelkord kinnitatakse, et laienenud liidus on eriliselt tähtis majanduslik, sotsiaalne 
ja territoriaalne ühtekuuluvus kui põhimõte, eesmärk ja poliitika, mis tagab 
tegevuse jätkamise piisavate vahenditega, et saavutada ja säilitada ühtekuuluvus 
liikmesriikides ja nende vahel;  

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 156 
Lõike 2 punkt h a (uus) 

h a) poliitika väljatöötamisel Euroopa Parlamendi tähtsuse suurendamine ja 
liikmesriikide parlamentide kaasamine; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 157 
Lõige 2 a (uus) 

2 a kahetseb, et põhiseaduse lepinguga ei ole võimalik saavutada sotsiaalset Euroopat; 
mõistab hukka tõsiasja, et lepingus ei ole sätestatud sotsiaalseid standardeid, 
eelkõige Euroopa miinimumpalka; rõhutab, et need tegurid on väga tähtsad 
kodanike toetuse tagamiseks Euroopa ülesehitamisele; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 158 
Pealkiri enne lõiget 3 

Liidu tegevuspädevus ning suurem roll maailmas 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 159 
Pealkiri enne lõiget 3 

Paremini struktureeritud ja tõhusam otsustamisprotsess 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 160 
Pealkiri enne lõiget 3 

Paremini struktureeritud ja tõhusamad otsused 

 Or. pt 
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 ET 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 161 
Pealkiri enne lõiget 3 

Tõhusam Euroopa Liit   

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 162 
Pealkiri enne lõiget 3 

Liidu tõhustamine ja tulemuslikkuse suurendamine 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira ja Benoît Hamon 

Muudatusettepanek 163 
Lõike 3 sissejuhatus (kuni punktini a) 

kustutatud 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 164 
Lõige 3 

3. tervitab tõsiasja, et põhiseaduse lepingu jõustudes saavad liidu institutsioonid oma 
ülesandeid tõhusamalt täita tänu järgmistele parendustele: 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 165 
Lõige 3 

3. tervitab tõsiasja, et põhiseaduse jõustudes saavad liidu institutsioonid oma ülesandeid 
tõhusamalt ja tulemuslikumalt täita tänu järgmistele parendustele: 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 166 
Lõige 3 

(Lõikest 3 saab lõige 5) 

Tõhusam liit 

3. usub, et põhiseaduse jõustudes saavad liidu institutsioonid oma ülesandeid tõhusamalt 
täita eelkõige järgmistel põhjustel:  

a) suurenenud on valdkondade arv, mille puhul nõukogus kohtuvad valitsused võtavad 
otsuseid vastu konsensuse asemel pigem kvalifitseeritud häälteenamusega; see on 
elulise tähtsusega tegur 25 liikmesriigiga liidu toimimiseks ilma, et seda ähvardaks 
blokeerimine vetode abil;  

b) luuakse Euroopa välisministri ametikoht; välisminister võtab liidu nimel 
rahvusvaheliselt sõna ning juhib liidu välispoliitikat, samuti on ta Euroopa 
Komisjoni asepresident ja nimetatud nõukogusse valitsuste poolt ning Euroopa 
Komisjoni liikmena annab oma tegevuse kohta aru Euroopa Parlamendile;  

c) suureneb liidu võime luua ühiseid vahendeid kaitsepoliitika valdkonnas;  

d) Euroopa Ülemkogu eesistumine on senisest stabiilsem: eesistumisperiood kestab 
kaks ja pool aastat senise kuue kuu asemel ning vahetub rotatsiooni korras kõigi 25 
liikmesriigi vahel;  

e) Euroopa Liit saab juriidilise isiku staatuse (seni oli see ainult Euroopa Ühendusel) 
ning koos sellega võimaluse tegutseda rahvusvaheliste suhete valdkonnas ja sõlmida 
rahvusvahelisi lepinguid;  

f) Euroopa Komisjonis ei ole enam volinikku igast liikmesriigist ning volinike arvu 
vähendatakse kahekümneni; 

g) liidu õigusaktide ning nende vastuvõtmiseks vajalike menetluste arv väheneb; 
seadusandlikud ja täidesaatvad vahendid on paremini eristatavad; 
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 ET 

h) liidu tegevus justiits- ja siseasjade valdkonnas on tõhusam tänu õigusloomega 
seotud menetluse laiendamisele, mille tulemusena kaasatakse täielikult Euroopa 
Parlament, ning nõukogus kvalifitseeritud enamushääletuse kehtestamisele, mis 
võimaldab luua tõelise "õiguse liidu";  

i) immigratsiooni- ja varjupaigapoliitika läheb täielikult liidu pädevusse ning tänu 
vastavatele sätetele põhiseaduses on võimalik edendada kolmandate riikide 
kodanike integratsiooni ja tagada kohustuste võrdne jaotumine liikmesriikide vahel;  

j) liikmesriikide rühmadel on võimalus teha omavahel tihedamat koostööd teatud 
poliitikavaldkondades, mille puhul kõik liikmesriigid seda ei soovi; 

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 167 
Lõige 3 

3. tervitab tõsiasja, et põhiseaduse jõustumisega saavad liidu institutsioonid oma 
ülesandeid tõhusamalt täita tänu järgmistele parendustele: 

a) nõukogus on kvalifitseeritud enamushääletuse rakendusala ühehäälsuse nõude arvelt 
oluliselt suurenenud, mis on möödapääsmatu otsuste blokeerimise vältimiseks 25 või 
enama liikmesriigiga liidus; 

b) Euroopa Ülemkogu eesistumise periood kestab kaks ja pool aastat senise kuuekuulise 
roteeruva eesistumise asemel; 

c) Euroopa Komisjon on väiksem; 

d) uus (kustutatud) Euroopa välisminister võtab liidu nimel sõna teemadel, mille osas 
viimane on ühisel seisukohal; 

e) (kustutatud) juriidilise isiku staatuse üleandmine liidule suurendab viimase 
tegutsemissuutlikkust rahvusvaheliste suhete valdkonnas ning võimaldab sõlmida 
rahvusvahelisi lepinguid; 

f) suureneb liidu suutlikkus arendada ühiseid julgeoleku- ja kaitsestruktuure, 
suurendades seega liidu rolli rahu edendajana maailmas; 

g) liidu õigusaktide ja nende vastuvõtmiseks vajalike menetluste arv väheneb; 
seadusandlikud ja täidesaatvad vahendid on paremini eristatavad; 

h) suureneb liidu menetluste tõhusus justiits- ja siseasjade valdkonnas, mis tagab 
edasimineku julgeoleku- ja immigratsiooniküsimustes; 
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i) muudes küsimustes muutub lihtsamaks tulemusliku ühenduse meetodi rakendamine 
niipea, kui selleks on olemas ühine poliitiline tahe; 

j) suurenenud on võimalused paindlike kokkulepete sõlmimiseks juhul, kui kõik 
liikmesriigid ei soovi või ei suuda teatud poliitikaid üheaegselt rakendada; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira ja Benoît Hamon 

Muudatusettepanek 168 
Lõike 3 punkt a 

a) nõukogus on kvalifitseeritud enamushääletuse rakendusala ühehäälsuse nõude arvelt 
oluliselt suurenenud, mis on möödapääsmatu otsuste blokeerimise vältimiseks 25 või 
enama liikmesriigiga liidus; sotsiaal- ja maksuküsimustes kvalifitseeritud 
enamushääletusele ülemineku ebaõnnestumine on tõestus selle kohta, et puudub 
tahe teha edusamme liidu ühtekuuluvuse ja heaolu seisukohast esmatähtsates 
valdkondades; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 169 
Lõike 3 punkt a 

a) nõukogus on kvalifitseeritud enamushääletuse rakendusala ühehäälsuse nõude arvelt 
oluliselt suurenenud, mis on möödapääsmatu otsuste blokeerimise vältimiseks 25 või 
enama liikmesriigiga liidus, seeläbi muutub selgemaks süvendamise ja laiendamise 
idee tähendus;  

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 170 
Lõike 3 punkt a a (uus) 

a a) kahetseb, et põhiseaduse leping ei võimalda teha edusamme maksuküsimuste vallas 
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ning et ühehäälsuse nõue säilib, seda vastupidiselt konvendis kokkulepitule isegi 
maksupettuste vastu võitlemisel; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 171 
Lõike 3 punkt b 

kustutatud 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 172 
Lõike 3 punkt b 

b) Euroopa Ülemkogu eesistumise periood kestab kaks ja pool aastat senise kuuekuulise 
roteeruva eesistumise asemel, mis tagab poliitika suurema järjepidevuse; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Reinhard Rack 

Muudatusettepanek 173 
Lõike 3 punkt c 

kustutatud 

 Or. de 
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Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 174 
Lõike 3 punkt c 

c) Euroopa Komisjon on väiksem ning rajaneb liikmesriikide vahelisel võrdsel 
rotatsioonil; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 175 
Lõike 3 punkt c 

c) Euroopa Komisjon on tõhusamaks muutmise eesmärgil väiksem; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Joachim Wuermeling 

Muudatusettepanek 176 
Lõike 3 punkt c 

c) Euroopa Komisjoni liikmete arv on väiksem; 

 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 177 
Lõike 3 punkt c 

c) alates 2014. aastast on Euroopa Komisjon väiksem; 

 

 Or. de 
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 ET 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 178 
Lõike 3 punkt b 

d) luuakse Euroopa Liidu välisministri ametikoht, mis ühendab kaks potentsiaalselt 
kattuvat ja segadust tekitavat ametikohta; välisminister võtab liidu nimel sõna 
teemadel, mille osas liit on ühisel seisukohal; juriidilise isiku staatuse saamine ja 
välisministri ametikoht suurendavad liidu nähtavust maailmas; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 179 
Lõike 3 punkt d 

d) välispoliitika kõrge esindaja ja välissuhete volinik – kaks omavahel kattuvat ja 
segadust tekitanud ametikohta – ühendatakse Euroopa välisministri ametikohaks; 
Euroopa välisminister võtab liidu nimel sõna teemadel, mille osas liit on ühisel 
seisukohal, aidates seega kaasa ELi kui maailma tasandi võimu tekkimisele, mis on 
võimeline rahvusvaheliselt tegutsema põhiseaduse eesmärkide täitmise nimel, sh 
rahu säilitamise, konfliktide ennetamise ning kooskõlas ÜRO põhikirjaga 
julgeoleku tugevdamise nimel, samuti arengu ergutamise, vaesuse kaotamise ja 
mitmepoolsel koostööl rajaneva süsteemi edendamise nimel; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 180 
Lõike 3 punkt d 

d) ELi välisministri ametikoha loomine; Euroopa välisminister võtab liidu nimel sõna 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika teemal, samuti on ta Euroopa Komisjoni 
asepresident, juhatab välisministrite nõukogu ning juhib Euroopa Komisjoni ja 
nõukogu uut ühisadministratsiooni; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 181 
Lõike 3 punkt d 

d) välispoliitika kõrge esindaja ja välissuhete volinik – kaks omavahel kattuvat ja 
segadust tekitanud ametikohta – ühendatakse Euroopa välisministri ametikohaks; 
Euroopa välisminister võtab liidu nimel sõna teemadel, mille osas liit on ühisel 
seisukohal, ning Euroopa välistegevuse talitus abistab teda ametikohustuste 
täitmisel; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 182 
Lõike 3 punkt e 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 183 
Lõike 3 punkt e 

e) juriidilise isiku staatuse üleandmine Euroopa Ühenduselt Euroopa Liidule suurendab 
viimase tegutsemissuutlikkust rahvusvaheliste suhete valdkonnas ning võimaldab 
sõlmida rahvusvahelisi lepinguid, andes seega panuse mitmepoolsete suhete ja uue 
maailmakorra toetamiseks; 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 184 
Lõike 3 punkt e a (uus) 

e a) põhiseadusega on sätestatud, et liidu kogu välistegevus rajaneb rahu säilitamise ja 
rahvusvahelise õiguse austamise põhimõttel; 
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Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 185 
Lõike 3 punkt g 

kustutatud 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 186 
Lõike 3 punkt h 

h) suureneb liidu menetluste tõhusus justiits- ja siseasjade valdkonnas, mis tagab 
edasimineku justiits-, julgeoleku- ja immigratsiooniküsimustes;  

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 187 
Lõike 3 punkt i 

i) muudes küsimustes on senisest lihtsam langetada otsust (kustutatud) ühenduse 
meetodi rakendamise üle; 

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 188 
Lõike 3 punkt j 

kustutatud 

 Or. fr 
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira ja Benoît Hamon 

Muudatusettepanek 189 
Lõike 3 punkt j 

kustutatud 

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira ja Benoît Hamon 

Muudatusettepanek 190 
Lõike 3 punkt j a(uus) 

j a) tihedam koostöö, mille tõhusust tuleb hinnata koostööd reguleerivatest sätetest 
(võimalik takistamine Euroopa Komisjoni poolt ja viimase abinõuna nõukogu otsus) 
ja samuti tõelisest kasust lähtuvalt integreeritud Euroopale; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 191 
Lõike 3 punkt j a (uus) 

j a) demokraatia tugevdamise eesmärgil laiendati nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
kaasotsustamise valdkonda; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira ja Benoît Hamon 

Muudatusettepanek 192 
Lõige 3 a (uus) sissejuhatav lause 

3 a. märgib, et põhiseaduse lepingu eelnõu toob endaga kaasa mitmeid positiivseid 
edusamme, mis võimaldavad liidu institutsioonidel oma ülesandeid tõhusamalt täita, 
kuid need edusammud tuleks siiski täpsemalt määratleda; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 193 
Lõige 3 a (uus) 

3 a. kahetseb, et üldhuviteenused on endiselt allutatud üldistele konkurentsireeglitele; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Franēoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoīt Hamon, André Laignel, Marie-Noėlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 194 
Lõige 3 b (uus) 

3 b. kahetseb, et Euroopa põhiseaduse lepingu muutmise menetluse puhul võetakse ka 
edaspidi aluseks varasemate lepingutega (Nice´i, Amsterdami jne lepingud) 
kehtestatud menetlusi; kahetseb eriti, et liidu sisepoliitikate ja meetmete muutmine 
ei ole ilma Euroopa Ülemkogu ühehäälse otsuseta ja selle ratifitseerimiseta kõikide 
liikmesriikide poolt võimalik; see muudab Euroopa Liidu sotsiaal- ja maksude 
valdkonna ühtlustamist taotlevate poliitikate muutmise eriti ebatõenäoliseks; 

 Or. fr 
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Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 195 
Pealkiri enne lõiget 4 

Suuremaid õigusi kodanikele ja rohkem demokraatiat 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 196 
Pealkiri enne lõiget 4 

Edusammud seoses demokraatliku vastustuse ja kodanikuõiguste suurenemisega 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Joachim Wuermeling 

Muudatusettepanek 197 
Pealkiri enne lõiget 4 

Edusammud seoses demokraatliku seadustamise kasvuga 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 198 
Pealkiri enne lõiget 4 

Demokraatia kvaliteedi parandamine 

 Or. pt 
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Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 199 
Pealkiri enne lõiget 4 

Euroopa demokraatia 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 200 
Lõige 4 

(Punktid 4 ja 5 ühendatakse; alustatakse muudetud lõike 5 punktidega a ja b ning d – lõike 5 
punkt c kustutatakse – ning jätkates seejärel muudetud lõike 4 punktidega a kuni i) 

4 tervitab asjaolu, et tugevdatakse kodanike isiklikke õigusi ja et kodanikel on senisest 
suurem kontroll (kustutatud) liidu tegevuse üle seoses demokraatliku vastutuse 
tõhustamisega (kustutatud) tänu järgmistele edusammudele: 

a) ELi põhiõiguste harta integreerimine põhiseadusesse; see tähendab, et kõikide 
ELi õigusaktide sätted ja Euroopa Liidu institutsioonide võetud meetmed või 
meetmed, mille aluseks on Euroopa Liidu õigusaktid, peavad olema nende 
normidega kooskõlas; 

b) Euroopa kodanikualgatus ja muud uued sätted, mis muudavad kodanike ja 
esindusorganite osalemise liidu aruteludes lihtsamaks; 

c) parandatakse üksikisikute võimalusi enda õiguste kaitsmiseks Euroopa Kohtus; 

d) igat Euroopa Liidu õigusakti kontrollivad enne selle vastu võtmist kõigepealt 
liikmesriikide parlamendid ning samuti , v.a mõned erandid, peavad need saama 
heakskiidu nii liikmesriikide valitsustelt (Euroopa Liidu Nõukogus) kui ka otsevalitud 
Euroopa Parlamendilt – niisugusel tasemel parlamentaarset kontrolli ei esine mitte 
üheski sarnases struktuuris; 

e) kõik Euroopa Liidu ettepanekud õigusaktide osas edastatakse liikmesriikide 
parlamentidele õigeaegselt, et nad saaksid koos oma ministritega enne nõukogu 
kohtumisi ettepanekud läbi vaadata, lisaks on parlamentidel õigus esitada ettepanekute 
osas vastuväiteid, kui nad arvavad, et nende õigusi rikutakse; 

f) Euroopa Parlament otsustab enamuse õigusaktide üle nõukoguga samaväärsena; 

g) Euroopa Komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament, seega on loodud seos 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemustega; 
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h) Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni presidendi kokkuleppel nimetatud 
välisminister vastutab nii Euroopa Parlamendi kui ka Euroopa Ülemkogu ees; 

i) (kustutatud) Euroopa Parlamendile antakse uue menetluse alusel täielik 
eelarvepädevus; see tähendab, et märkimisväärne osa eelarvest, mida nimetatakse 
"kohustuslikeks kulutusteks", ei jää enam Euroopa Parlamendi poolt teostatava 
demokraatliku kontrolli alast väljapoole; 

j) Euroopa Komisjonile delegeeritud seadusandlike ja täidesaatvate volituste täitmine 
allub nii Euroopa Parlamendi kui nõukogu kontrollile, mistõttu mõlemad 
institutsioonid võivad tagasi kutsuda Euroopa Komisjoni otsuseid, millega nad ei 
nõustu; 

k) seadusandlusega seotud nõukogu koosolekud on avalikud; 

l) tulevaste põhiseaduse lepingu muudatuste osas võib ettepanekuid esitada ka 
Euroopa Parlament; kõiki läbivaatamiseks tehtud ettepanekuid peab kontrollima 
konvent, kui parlament ei ole pidanud seda ebavajalikuks; 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 201 
Lõige 4 

(lõikest 4 saab lõige 3) 
 
4. on arvamusel, et kodanikel on tulevikus tänu institutsioonide selgemale 

demokraatlikule vastutusele Euroopa Liidu tegevuse üle suurem kontroll, eriti sest: 

a) liikmesriikide parlamentidele ning kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele – 
regioonide komitee kaudu – edastatakse kõik Euroopa Liidu ettepanekud õigusaktide 
osas õigeaegselt, et nad saaksid koos oma ministritega ettepanekud enne nõukogu 
kohtumisi läbi vaadata ning on seega võimelised teostama esimest kontrolli, lisaks on 
parlamentidel õigus ettepanekud vaidlustada, kui nad arvavad, et Euroopa Liit on oma 
volitusi ületanud; 

b) kõikide Euroopa Liidu õigusaktide puhul, v.a mõned erandid, on nõutav 
kahekordne heakskiit: nii liikmesriikide valitsustelt (Euroopa Liidu Nõukogus) kui 
ka otsevalitud Euroopa Parlamendilt – niisugust parlamentaarse kontrolli taset ei 
esine mitte üheski teises riigiüleses struktuuris; 

c) Euroopa Parlament otsustab enamuse õigusaktide üle nõukoguga samaväärsena; 

d) Euroopa Komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament, seejuures arvestatakse 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja seega ka ELi kodanike enamuse poliitilist 
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tahet; 

e) Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni presidendi kokkuleppel nimetatud 
välisminister peab aru andma nii Euroopa Parlamendile – seega ka kodanikele – kui 
ka Euroopa Ülemkogule – seega ka valitsustele; 

f) Euroopa Parlament otsustab koos nõukoguga kõigi liidu kulutusi puudutavate 
küsimuste üle (seni oli parlamendil kaasarääkimisõigus vaid nn "mittekohustuslike 
kulutuste" osas), mis allutatakse seega täielikult demokraatlikule kontrollile; 

g) (kustutatud) 
 
h) õigusaktide läbivaatamise ja nende vastuvõtmisega seotud nõukogu koosolekud 
on avalikud; 

i) ka Euroopa Parlament saab tulevasi põhiseaduse muudatusettepanekuid esitada, 
mida peab kontrollima konvent, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi, liikmesriikide 
parlamentide, valitsuste ja Euroopa Komisjoni esindajad, nagu see oli ka 
põhiõiguste harta ja Euroopa põhiseaduse eelnõu eduka väljatöötamise puhul; 

 Or. it 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Franēoise Castex, Benoīt 
Hamon, Beatrice Patrie ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 202 
Lõige 4 

4. on arvamusel, et järgmised muudatused lubavad kodanike poolset demokraatliku 
kontrolli teostamist liidu tegevuse üle edendada vaid vähesel määral; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 203 
Lõige 4 

(Kui see muudatusettepanek vastu võetakse, siis tühistatakse lõige 5 koos pealkirjaga 
Edusammud kodanikuõiguste osas) 

4. tervitab asjaolu, et kodanikel on tulevikus suurem kontroll Euroopa Liidu tegevuse üle 
seoses demokraatliku vastutuse tugevnemisega ja kiidab heaks tõsiasja, et 
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tugevdatakse ka kodanike isiklikke õigusi tänu järgmistele edusammudele: 

 Or. nl 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja:  Andrew Nicholas Duff  

Muudatusettepanek 204 
Lõike 4 punkt a 

kustutatud 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 205 
Lõige 4 punkt a 

a) igat Euroopa Liidu õigusakti kontrollivad enne selle vastu võtmist kõigepealt 
liikmesriikide parlamendid ning samuti, vaatamata paljudele säilinud eranditele, 
peavad need saama heakskiidu nii liikmesriikide valitsustelt (Euroopa Liidu 
Nõukogus) kui ka otsevalitud Euroopa Parlamendilt – niisugusel tasemel 
parlamentaarset kontrolli ei esine mitte üheski sarnases struktuuris; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 206 
Lõike 4 punkt a 

a) igat Euroopa Liidu õigusakti kontrollivad enne selle vastu võtmist kõigepealt 
liikmesriikide parlamendid ning samuti, v.a mõned erandid, peavad need saama 
heakskiidu nii liikmesriikide valitsustelt (Euroopa Liidu Nõukogus) kui ka otsevalitud 
Euroopa Parlamendilt – niisugusel tasemel parlamentaarset kontrolli ei esine mitte 
üheski teises riigiüleses struktuuris; 
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 ET 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 207 
Lõike 4 punkt b 

b) kõik Euroopa Liidu ettepanekud õigusaktide kohta edastatakse liikmesriikide 
parlamentidele õigeaegselt, et nad saaksid (kustutatud) ettepanekud enne nende 
vastuvõtmist läbi vaadata, lisaks on parlamentidel õigus esitada ettepanekute osas 
vastuväiteid, kui nad arvavad, et nende õigusi rikutakse; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 208 
Lõige 4 punkt b a (uus) 

b a)  rohkem rõhutatakse liidu piirkondlikku ja kohalikku mõõdet, tugevdades selleks 
sätteid, mis reguleerivad piirkondade esindajate kaasamist liikmesriikide neid 
nõukogus esindavatesse delegatsioonidesse, kusjuures lähimuspõhimõtet käsitlevas 
protokollis pannakse suurt rõhku selle põhimõtte rakendamise piirkondlikule 
mõõtmele, regioonide komitee tugevdamisele ja Euroopa kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse austamise rõhutamisele; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Franēoise Castex, Benoīt 
Hamon ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 209 
Lõike 4 punkt c 

c) Euroopa Parlament otsustab suure osa õigusaktide üle nõukoguga samaväärsena; 

 Or. fr 
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Muudatusettepaneku esitaja: Joachim Wuermeling 

Muudatusettepanek 210 
Lõike 4 punkt c 

c) reeglina otsustab Euroopa Parlament (kustutatud) õigusaktide üle nõukoguga 
samaväärsena; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja:  Andrew Nicholas Duff  

Muudatusettepanek 211 
Lõike 4 punkt c 

(Lõike 4 punktist c saab uus 4 punkt a) 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 212 
Lõike 4 punkt c a (uus) 

(Lõike 4 punktist c saab lõike 4  punkt a) (Lõike 4 punktist h saab lõike 4 punkt b) 

c a) Euroopa kodanikualgatuse sisseviimisega integreeritakse põhiseadusesse 
demokraatlik vahend, mis lubab kodanikel Euroopa õigusloomet puudutavaid 
nõudeid esitada; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Pervenche Berès 

Muudatusettepanek 213 
Lõike 4 punkt d 

kustutatud 
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 ET 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 214 
Lõike 4 punkt d 

d) Euroopa Komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament, (kustutatud) luues nii seose 
Euroopa Parlamendi valimiste tulemustega; 

 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 215 
Lõike 4 punkt e 

e) Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni presidendi kokkuleppel nimetatud 
välisminister (kustutatud) vastutab nii Euroopa Parlamendi kui ka Euroopa Ülemkogu 
ees; 

 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 216 
Lõike 4 punkt f 

f) uue eelarvemenetluse raames on kõikidele Euroopa Liidu kulutustele vaja nii nõukogu 
kui ka Euroopa Parlamendi heakskiitu ilma eranditeta, allutades nii kõik kulutused 
täielikule demokraatlikule kontrollile; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 217 
Lõike 4 punkt f 

f) uue eelarvemenetluse raames on kõikidele Euroopa Liidu kulutustele vaja nii nõukogu 
kui ka Euroopa Parlamendi heakskiitu, nii et suurt osa kulutustest, mida nimetatakse 
"kohustuslikeks kulutusteks", ei esitata enam nõukogule ainuotsustamiseks, vaid need 
allutatakse täielikult Euroopa Parlamendi poolt teostatavale demokraatlikule 
kontrollile; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 218 
Lõike 4 punkt g 

g) Euroopa Komisjonile delegeeritud õigusloome (kustutatud) volituste täitmine allub 
(kustutatud) nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu kontrollile, mistõttu mõlemad 
institutsioonid võivad tagasi kutsuda Euroopa Komisjoni otsuseid, millega nad ei 
nõustu; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 219 
Lõike 4 punkt h 

h) õigusloome institutsioonina on nõukogu kohtumised avalikud; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Joachim Wuermeling 

Muudatusettepanek 220 
Lõike 4 punkt i a (uus) 

i a) Euroopa Komisjon ei saa enam Euroopa Parlamendi ülekutseid õigusloome 
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ettepanekute osas eirata, vaid peab ametlikult reageerima; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 221 
Lõige 4 pärast punkt i 

(lisada lõike 5 punktid a, b, c ja d) 

i a) kõik Euroopa õiguse sätted ja kogu Euroopa Liidu institutsioonide või Euroopa 
Liidu õigusaktidel põhinev tegevus peavad vastama põhiseaduse eelnõusse sisse 
viidud põhiõiguste normidele, kusjuures liikmesriikide õiguskord jääb puutumata; 

i b)  uued sätted muudavad kodanike ja esindusorganite liidu aruteludesse kaasamise 
lihtsamaks; 

i c) kodanikel on võimalus esitada tulevikus õigusloomega seotud ettepanekuid nende 
küsimuste kohta, mille osas nad peavad liidu õigusakti olemasolu vajalikuks, et 
oleks võimalik põhiseaduse lepingut rakendada; 

i d) parandatakse üksikisiku võimalusi enda õiguste kaitsmiseks Euroopa Kohtus; 
 
(Kui see muudatusettepanek vastu võetakse, siis tühistatakse lõige 5 koos pealkirjaga 
Edusammud kodanikuõiguste osas) 

 Or. nl 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 222 
Lõige 4 punkt i a (uus) 

(taane üle toodud lõike 5 punktist a) 

i a) kõik Euroopa õiguse sätted ja kogu Euroopa Liidu institutsioonide või Euroopa 
Liidu õigusaktidel põhinev tegevus peavad vastama põhiseaduse eelnõusse sisse 
viidud põhiõiguste normidele (kustutatud); 

 Or. en 
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ET 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 223 
Lõike 4 punkt i b(uus) 

(taane üle toodud lõike 5 punktist b) 

i b)  uued sätted muudavad kodanike ja esindusorganite liidu aruteludesse kaasamise 
lihtsamaks; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 224 
Lõige 4 punkt i c (uus) 

(taane üle toodud lõike 5 punktist c) 

i c) kodanikel on võimalus esitada tulevikus õigusloomega seotud ettepanekuid nende 
küsimuste kohta, mille osas nad peavad liidu õigusakti olemasolu vajalikuks, et 
oleks võimalik põhiseaduse lepingut rakendada; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 225 
Lõige 4 punkt i d (uus) 

(taane üle toodud lõike 5 punktist d) 

i d) parandatakse üksikisikute võimalusi enda õiguste kaitsmiseks Euroopa Kohtus; 

 Or. en 
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 ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Marie-Line Reynaud 

Muudatusettepanek 226 
Lõike 4 punkt i a (uus) 

i a) mis puutub põhiseaduse muutmise võimalustesse, siis võivad kodanikud asjakohase 
ettepaneku esitamisel kasutada tunnustatud tingimuste alusel täies ulatuses 
petitsioonide esitamise õigust; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 227 
Lõike 4 punkt a (uus) 

4 a) kahetseb liidu põhiõiguste harta õigusliku ja poliitilise ulatuse piiratust;  

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 228 
Pealkiri enne lõiget 5 

kustutatud 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunēćo Esteves 

Muudatusettepanek 229 
Pealkiri enne lõiget 5 

Õiguslikult siduv õiguste harta 

 Or. pt 
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Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Voggenhuber 

Muudatusettepanek 230 
Lõige 5 

kustutatud 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 231 
Lõige 5 

kustutatud 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Alexander Stubb 

Muudatusettepanek 232 
Lõige 5 (kaks esimest rida) 

kustutatud 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex ja Béatrice Patrie 

Muudatusettepanek 233 
Lõige 5 

5. märgib, et kodanike isiklikke õigusi ei tugevdatud piisavalt, sest: 

 Or. fr 
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 ET 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 234 
Lõige 5 

(lõikest 5 saab lõige 2) 

Edusammud kodanikuõiguste ja demokraatliku vastutuse valdkonnas 

5. on arvamusel, et kodanike põhiõigused oleksid paremini kaitstud tänu:  

a) Euroopa kodanike põhiõiguste harta integreerimisele, mida ELi institutsioonid ja 
asutused ning liikmesriigid on liidu õigusaktide rakendamisel kohustatud järgima, 
tagades ühtlasi ka liikmesriikide seadustest kinni pidamise; 

b) sotsiaalpartnerite ja sotsiaalse dialoogi, samuti ka ühenduste ja 
kodanikuühiskonna, rolli institutsionaalsele tunnustamisele, mis tagab kodanike ja 
esindusorganite osaluse liidu aruteludes; 

c) ühe miljoni kodaniku õigusele kutsuda komisjoni üles esitama õigusaktide 
eelnõusid, kui nad on arvamusel, et need on põhiseaduse rakendamiseks vajalikud; 

d) õiguse laiendamisele kaevata peale liikmesriikide ja juriidiliste isikute Euroopa 
Ühenduste Kohtusse ka ELi institutsioone, kui need on rikkunud üksikisikute 
põhiõigusi; 

d a) "solidaarsuse klauslile", mis kohustab liikmesriike ühiselt tegutsema, et tagada 
oma kodanike turvalisus ja kaitse terrorirünnakute või loodus- või inimtekkeliste 
õnnetuste puhul; 

 Or. it 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Panayiotis Demetriou 

Muudatusettepanek 235 
Lõige 5 

5. tervitab asjaolu, et kodanike isiklikud õigused, ja seega ka kogu liidu sotsiaalne 
mõõde, tugevnevad tänu järgmistele edusammudele: 

- a) (uus) Euroopa Liidu põhiõiguste integreerimine põhiseadusesse; 

a) kõik Euroopa õiguse sätted ja kogu Euroopa Liidu institutsioonide või Euroopa 
Liidu õigusaktidel põhinev tegevus peavad vastama põhiseaduse eelnõusse sisse 
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viidud põhiõiguste normidele, kusjuures liikmesriikide õiguskord jääb puutumata; 

b) uued sätted muudavad kodanike ja esindusühenduste liidu aruteludesse kaasamise 
lihtsamaks, andes nii suurele hulgale kodanikele võimaluse kaasarääkimiseks; 

c) kodanikel on tulevikus võimalus esitada õigusloome ettepanekuid nende küsimuste 
kohta, mille osas nad peavad liidu õigusakti olemasolu vajalikuks, et saaks rakendada 
põhiseaduse lepingut; 

d) parandatakse üksikisikute võimalusi enda õiguste kaitsmiseks Euroopa Kohtus; 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 36 
Lõike 5 punkt taane -a (uus) 

5. tervitab asjaolu, et kodanike isiklikud õigused tugevnevad tänu järgmistele 
edusammudele: 

-a) põhiõiguste harta integreerimine põhiseaduse lepingusse, mis tagab mõlema 
kehtimise kogu nende rakendusala ulatuses. 

 Or. en 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunēćo Esteves 

Muudatusettepanek 237 
Lõike 5 punkt taane -a (uus) 

-a) õiguste harta on Euroopa Liidu kõlbeline alus, selle kultuuriline ja poliitiline 
pärand;  

 Or. pt 
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 ET 

Muudatusettepaneku esitajad: Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex ja Béatrice Patrie 

Muudatusettepanek 238 
Lõige 5 punkt a 

a) põhiseaduse eelnõus sisalduvate põhiõiguste õiguslikku ulatust piirati rangelt; 

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 239 
Lõike 5 punkt a 

a) kõik Euroopa Liidu õigusaktide sätted ja kõik Euroopa Liidu institutsioonide meetmed 
või Euroopa Liidu õigusaktidel põhinevad meetmed peavad olema kooskõlas 
põhiseaduse eelnõus sätestatud põhiõigustega (kustutatud); 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 240 
Lõike 5 punkt a 

a) kõik Euroopa Liidu õigusaktide sätted ja kõik Euroopa Liidu institutsioonide ja 
liikmesriikide Euroopa Liidu õigusaktidel põhinevad meetmed peavad vastama 
põhiseaduse osaks olevas hartas, millel on kohustuslik jõud, sätestatud põhiõiguste 
standarditele; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 241 
Lõike 5 punkt a a (uus) 

a a)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta on Euroopa põhiseaduse osa ja seega õiguslikult 
siduv; 
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 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 242 
Lõike 5 punkt b 

b) uued sätted lihtsustavad kodanike, (kustutatud) esindusühenduste ja 
kodanikuühiskonna osalemist liidu aruteludes; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex ja Béatrice Patrie 

Muudatusettepanek 243 
Lõike 5 punkt b 

b) uued sätted lihtsustavad kodanike ja esindusühenduste osalemist liidu aruteludes, kuid 
kirikute ja usuühenduste või -kogukondade eriline tunnustamine on antud 
kontekstis alusetu; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 244 
Lõike 5 punkt c 

c) kodanikel on tänu põhiseaduses sätestatud "kodanikualgatusele" (millele Euroopa 
Parlament omistab suurt tähtsust) võimalus esitada ettepanekuid küsimustes, mille 
suhtes nende arvates on vaja põhiseaduse rakendamiseks anda liidu õigusakt; 

 Or. es 
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 ET 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 245 
Lõike 5 punkt c 

c) kodanikel on "kodanikualgatuse" näol võimalus esitada ettepanekuid küsimustes, 
mille suhtes nende arvates on vaja põhiseaduse rakendamiseks anda liidu õigusakt; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Andrew Duff, Ignasi Guardans 

Muudatusettepanek 246 
Lõike 5 punkt c 

c) kodanikel on võimalus esitada seadusandlikke ettepanekuid küsimustes, mille suhtes 
nende arvates on vaja põhiseaduse rakendamiseks anda liidu õigusakt; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex ja Béatrice Patrie 

Muudatusettepanek 247 
Lõike 5 punkt c 

c) kodanikel on võimalus esitada õigusloome ettepanekuid valdkondade kohta, mille 
suhtes nende arvates on vaja põhiseaduse rakendamiseks anda liidu õigusakt, kuid 
Euroopa Komisjonil ei ole mingisugust kohustust ettepaneku esitamisega nõustuda 
ega isegi mitte põhjendada seadusandliku ettepaneku esitamisest keeldumist; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 248 
Lõike 5 punkt d 

d) üksikisikutel on paremad võimalused kaitsta oma õigusi Euroopa Kohtus; 
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 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Maria da Assunção Esteves 

Muudatusettepanek 249 
Lõike 5 punkt d a (uus) 

d a) harta väärtused hõlmavad põhiseadusliku lähenemise aluseid, mis kuulusid juba 
liiduga liituvatele riikidele esitatud tingimuste hulka; nüüd saab harta õiguslikult 
siduva jõu ja annab liidule põhiseadusel tugineva emamaa iseloomu;  

 Or. pt 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 250 
Lõike 5 punkt d a (uus) 

d a) Euroopa Liitu kohustatakse ühinema inimõiguste Euroopa konventsiooniga; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Muudatusettepanek 251 
Pealkiri ja lõiked 5 a, 5 b, 5 c ja 5 d (uued) 

ELi militariseerimine 
 
5 a. märgib, et Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu suurendab Euroopa Liidu 

militariseerimist; 

5 b. lükkab tagasi kollektiivsed julgeolekugarantiid, millega Lääne-Euroopa Liidu sõjaline 
mõõde viiakse üle liidu tegevussfääri; 

5 c. märgib, et Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu ei sisalda ÜRO volituste erinõuet ELi 
sõjalisteks operatsioonideks; on seisukohal, et ÜRO volitused on ainus võimalus, et 
muuta sõjalised operatsioonid seaduslikeks rahvusvahelise õiguse kontekstis; 

5 d. märgib, et kriisiohjamise rahusobitamisoperatsioonid on ründetegevused; 
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 ET 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Muudatusettepanek 252 
Pealkiri ja lõige 5 a (uus) 

Areng sotsiaalse mõõtme ja võrdõiguslikkuse põhimõtte osas 

5 a. tervitab tõsiasja, et Euroopa Liidu sotsiaalset dimensiooni ja võrdõiguslikkuse 
põhimõtet liidus tugevdatakse järgmiste arengutega: 

a) laienenud on kõikidele liikmesriikidele ühised väärtused, millele liit on rajatud, 
hõlmates inimväärikuse, võrdõiguslikkuse ja vähemuste individuaalsete õiguste 
kaitse, samuti pluralismi, mittediskrimineerimise, sallivuse, õigluse, solidaarsuse 
ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse; 

b) liit püüab saavutada tugevalt sotsiaalse turumajanduse, seades eesmärgiks täieliku 
tööhõive ja sotsiaalse arengu, võitleb sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimisega 
ning edendab sotsiaalset õiglust ja sotsiaalkaitset, naiste ja meeste võrdõiguslikkust, 
põlvkondade solidaarsust ning laste õiguste kaitset; 

c) lisaks võtab liit tulevikus kõigi vahenditega arvesse nõuet edendada kõrget 
tööhõivetaset, tagada piisav sotsiaalkaitse, võidelda sotsiaalse tõrjutusega ja 
võimaldada kõrgetasemeline üld- ja kutseõpe ning tervise kaitse; 

d) liit tunnustab ja edendab tööturu osapoolte rolli eriti nende sõltumatuse osas ning 
annab panuse sotsiaalsesse dialoogi; 

e) tulevikus saab liit teha algatusi, et koordineerida liikmesriikide sotsiaalpoliitikat; 

f) tulevikus sätestab liit põhimõtted ja tingimused üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste reguleerimiseks eesmärgiga tagada, et need teenused suudaksid täita oma 
kohustusi liidus, mille majandus muutub pidevalt integreeritumaks; 

 Or. de 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jean-Luc Dehaene 

Muudatusettepanek 253 
Lõige 5 a (uus) 

(pärast uut pealkirja "Liit kui globaalne tegutseja" viia sisse lõike 3 punktid d, e ja f) 

Liit kui globaalne tegutseja 
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5 a.  on veendunud, et põhiseaduse jõustumine tugevdab liidu kui globaalse tegutseja 
rolli tänu järgmistele edusammudele: 

a) Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja ja välissuhete volinik – kaks 
ametikohta, mille ülesanded kattuvad ja tekitavad segadust – ühendatakse üheks 
Euroopa välisministriks, kes räägib liidu eest nendel teemadel, mille suhtes liit on 
ühisel seisukohal; 

b) varem Euroopa Ühendusele kuulunud juriidilise isiku staatuse andmine 
liidule suurendab liidu rahvusvaheliste suhete valdkonnas tegutsemise ja 
rahvusvahelistes kokkulepetes osalemise võimet; 

c) tugevdatakse liidu võimet arendada ühiseid struktuure kaitsepoliitika 
valdkonnas; 

(kui see muudatusettepanek vastu võetakse, langevad ära lõike 3 punktid d, e ja f) 

 Or. nl 

 
 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 254 
Lõige 6 

6. väljendab oma reservatsioone seoses põhiseaduse eelnõuga ja soovib näha 
muudatusi põhiseaduse lepingu III osas, et võimaldada sotsiaalse ja maksusfääri 
ühtlustamist enne, kui liikmesriike kutsutakse üles põhiseaduse eelnõu 
ratifitseerima; loodab, et liidu sisepoliitika ja sisetegevuse nn lihtsustatud 
läbivaatamismenetlust ei takistata kahekordse ühehäälsuse nõudega; kahekordne 
nõue põhineb puhtalt valitsustevahelisel lähenemisviisil ja takistab Euroopa 
kodanike tahtel põhineva edasiliikumise arendamist; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Wojciech Wierzejski 

Muudatusettepanek 255 
Lõige 6 

6. lükkab põhiseaduse lepingu tagasi; 
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 ET 

 Or. pl 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Muudatusettepanek 256 
Lõige 6 

6. (kustutatud) kutsub üksikuid liikmesriike üles ratifitseerima põhiseaduse lepingut 
alles pärast rahvahääletusel saadud häälteenamust, kui taoline rahvahääletus on 
vastavas liikmesriigis võimalik ja kohaldatav; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 257 
Lõige 6 

6. kiidab põhiseaduse lepingu heaks ja kutsub liikmesriike üles seda ratifitseerima; 

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 258 
Lõige 6 

6. kiidab Euroopa põhiseaduse heaks ja kutsub liikmesriike üles seda ratifitseerima; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Andrew Nicholas Duff 

Muudatusettepanek 259 
Lõige 6 

6. kiidab põhiseaduse lepingu heaks ja kutsub Euroopa Liidu riike ja inimesi üles seda 
ratifitseerima; 

 Or. en 
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Muudatusettepaneku esitaja: Bronisław Geremek 

Muudatusettepanek 260 
Lõige 6 

6. kiidab põhiseaduse lepingu heaks ja toetab täielikult selle ratifitseerimist; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Wojciech Wierzejski 

Muudatusettepanek 261 
Lõige 7 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 262 
Lõige 7 

7. kahtleb, kas põhiseadus tagab Euroopa Liidu tulevaseks arenguks stabiilse raamistiku, 
mis võimaldab edasist laienemist ja on koostatud pikaajaliseks kehtivuseks, olles 
samal ajal avatud kohandustele; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 263 
Lõige 7 

7. usub, et põhiseadus kujutab endast ajaloolist etappi Euroopa 
integratsiooniprotsessis, kuna selles kehtestatakse esimest korda Euroopa Liidu 
stabiilne ja kestev raamistik (kustutatud), mis võimaldab ka integratsiooniprotsessi 
edasisi arenguid ning lubab teha tulevikus vajalikke kohandusi;  
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 ET 

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 264 
Lõige 7 

7. on veendunud, et Euroopa põhiseadus loob Euroopa Liidu tulevaseks arenguks 
stabiilse raamistiku, mis võimaldab edasist laienemist ja koostatakse pikaajaliseks 
kehtivuseks, olles samal ajal avatud eespool mainitud kohandustele; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Riccardo Ventre 

Muudatusettepanek 265 
Lõige 7 

7. usub, et põhiseadusega jätkatakse Euroopa Liidu tulevaseks arenguks stabiilse 
raamistiku tagamist, mis lubab võimalikku edasist laienemist ja mis on loodud püsima 
jäämiseks;  

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 266 
Lõige 7 

7. usub, et põhiseaduse leping tagab Euroopa Liidu tulevaseks arenguks stabiilse 
raamistiku, mis võimaldab edasist laienemist ja on koostatud pikaajaliseks 
kehtivuseks, olles samal ajal avatud kohandustele; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 267 
Lõige 7 

7. usub, et põhiseadus tagab Euroopa Liidu tulevaseks arenguks stabiilse raamistiku, mis 
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võimaldab edasist laienemist, nähes ühtlasi ette mehhanisme selle vajalikuks või 
poliitiliselt sobivaks muutmiseks, eriti tugevama lihtsustamise eesmärgil; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Gérard Onesta ja Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 268 
Lõige 7 

7. usub, et põhiseadus tagab Euroopa Liidu tulevaseks arenguks stabiilse raamistiku, mis 
võimaldab edasist laienemist ja on koostatud pikaajaliseks kehtivuseks, olles samal 
ajal avatud kohandustele; teatab antud kontekstis oma kavatsusest kasutada uut, talle 
põhiseadusega antud algatusõigust, et teha ettepanekuid põhiseaduse muutmiseks 
eesmärgiga parandada käesolevas resolutsioonis esile toodud puudusi; 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 269 
Lõige 7 

7. usub, et põhiseadus pakub Euroopa Liidu tulevaseks arenguks stabiilse raamistiku, mis 
võimaldab edasisi laienemisi ja on koostatud pikaajaliseks kehtivuseks, olles samal 
ajal avatud kohandustele nagu kohaldamisala laiendamine ja kvalifitseeritud 
häälteenamuse arvutamise valemi lihtsustamine, põhiseaduse tulevaste muutmiste 
menetluse tõhustamine ja lihtsustamine ning eraldi seadusandliku nõukogu 
loomine; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann ja Vincent Peillon 

Muudatusettepanek 270 
Lõige 8 

kustutatud 
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 ET 

 Or. fr 

 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Wojciech Wierzejski 

Muudatusettepanek 271 
Lõige 8 

kustutatud 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 272 
Lõige 8 

8. loodab, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on suutelised põhiseaduse eelnõu 
ratifitseerima – võimalusel rahvahääletusel – 2006. aasta keskpaigaks; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 273 
Lõige 8 

8. julgustab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike kasutama põhiseaduse ratifitseerimist 
kui võimalust, et algatada laiaulatuslik ja asjalik arutelu oma kodanikega Euroopa 
integratsiooni põhiküsimuste teemal ning  loodab, et kõik (kustutatud) liikmesriigid 
on suutelised põhiseaduse eelnõu ratifitseerima 2006. aasta keskpaigaks; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Mercedes Bresso 

Muudatusettepanek 274 
Lõige 8 

8. loodab, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on suutelised põhiseaduse eelnõu 
ratifitseerima 2006. aasta keskpaigaks; arvab igal juhul, et kui kahe aasta pärast on 



 

PE 347.293/v02-00 90/92 AM\546089ET.doc 

ET 

põhiseaduse ratifitseerinud ainult 20 liikmesriiki, peaks põhiseadus nende 20 riigi 
jaoks igal juhul jõustuma;  

 Or. it 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 275 
Lõige 9 

9. kordab oma palvet ühenduse institutsioonidele, liikmesriikide valitsustele, 
parlamentidele ja piirkondlikele ning kohalikele omavalitustele, et tehtaks kõik 
võimalik Euroopa kodanike selgeks ja objektiivseks teavitamiseks põhiseaduse eelnõu 
sisust, tuginedes kogu aeg kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivsele 
koostööle; 

 Or. es 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 276 
Lõige 9 

9. kordab oma palvet, et tehtaks kõik võimalik Euroopa kodanike selgeks ja 
objektiivseks teavitamiseks põhiseaduse eelnõu sisust, eriti lükates ümber eksitavaid 
väiteid  nagu näiteks, et põhiseadus viib keskvõimuga Euroopa superriigi loomiseni, 
nõrgendab ELi sotsiaalset mõõdet või et põhiseaduses ignoreeritakse Euroopa 
ajaloolisi ja vaimseid juuri; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Gérard Onesta ja Monica Frassoni 

Muudatusettepanek 277 
Lõige 9 

9. kordab oma nõuet, et tehtaks kõik võimalik Euroopa kodanike selgeks ja objektiivseks 
teavitamiseks põhiseaduse eelnõu sisust; kutsub seega Euroopa institutsioone ja 
liikmesriike põhiseaduse lepingu teksti (tervikliku või kokkuvõtva versiooni) 
kodanikele jaotamisel tegema selget vahet elementidel, mis on juba praeguste 
lepingutega jõus, ja põhiseadusega sisse viidud uutel sätetel eesmärgiga harida 
avalikkust ja informeerida arutelu; 
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 ET 

 Or. fr 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Jo Leinen 

Muudatusettepanek 278 
Lõige 9 a (uus) 

9 a. tuletab meelde, et algselt Euroopa Parlamendi esitatud ning Euroopa Parlamendi ja 
riikide parlamentide valitud liikmete enamust ning valitsuste ja Euroopa Komisjoni 
esindajaid koondava konvendi uus meetod on osutunud edukaks avatud, 
läbipaistvaks ja pluralistlikuks poliitiliseks protsessiks ning et seda peaks uuesti 
kasutama Euroopa põhiseaduse tulevaste kohanduste puhul; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Bronisław Geremek 

Muudatusettepanek 279 
Lõige 9 a (uus) 

9 a. kutsub Euroopa rahvaid ja kodanikke üles tagama otseselt või nende poolt valitud 
esindajate kaudu põhiseaduse lepingu ratifitseerimise; 

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Carlos Carnero González ja Raimón Obiols i Germà 

Muudatusettepanek 280 
Lõige 9 a (uus) 

9 a. rõhutab, et seoses aktiivse kohustusega tagada ratifitseerimisprotsessi edukus teeb 
Euroopa Parlament kõik, mis tema võimuses, et edendada täielikku, institutsioone, 
üldsust ja meediat kaasavat arutelu Euroopa põhiseaduse üle;  

 Or. es 
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Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 281 
Lõige 10 

10. otsustab, et parlamendi teenistused, sealhulgas tema välisbürood, peaksid edastama 
põhjalikku teavet põhiseaduse kohta ja parlamendi seisukoha kohta selles küsimuses. 

(esimene osa tagasi võetud ja üle viidud uude lõikesse 11)  

 Or. en 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Ignasi Guardans Cambó 

Muudatusettepanek 282 
Lõige 10 a (uus) 

(lõike 10 esimene osa) 

10 a. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja põhiseaduskomisjoni 
raport liikmesriikide parlamentidele, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja endistele 
Euroopa Tulevikukonvendi liikmetele (kustutatud). 

 Or. en 

 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92

