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Päätöslauselmaesitys 
 
 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 1 
Johdanto-osan 1 viite 
 

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen (jäljempänä 
'perustuslakisopimus'), (Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 2 
 

Alaviitteistä tehdään loppuviitteitä. 
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(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.) 

 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 3 
Johdanto-osan 1 viite 

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 4 
Johdanto-osan 2 a viite (uusi) 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perussoikeuskirjan, 

 

 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 5 
Johdanto-osan 2 b viite (uusi) 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Laekenin julistuksen1, 

 

 Or. nl 

 

                                                 
1 Laekenin Eurooppa-neuvosto, Laekenin julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta, SN 273/01, 
15. joulukuuta 2001. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Tarkistus 6 
Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2004 antamansa päätöslauselman paremmasta 
säädöskäytännöstä, jossa jäsenvaltioita kehotetaan hyväksymään menettelyt, joiden 
mukaan kansalliset parlamentit ja tarvittaessa muut lakia säätävät parlamentit ja 
kansanedustuslaitokset jäsenvaltioissa voivat osallistua lainsäädäntömenettelyyn, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 7 
Johdanto-osan 5 luetelmakohta, lisäys alaviitteeseen 

Olisi lisättävä maininta kaikista Euroopan parlamentin antamista päätöslauselmista, jotka 
perustuvat perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintöihin: 
Napolitanon mietintö alueista, Napolitanon mietintö kansallisista parlamenteista, 
Lamassouren mietintö toimivallan jakamisesta, Bourlangesin mietintö säädöshierarkiasta ja 
Carneron mietintö oikeushenkilöydestä. 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 8 
Johdanto-osan A kappale 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin historiallinen tehtävä on ollut rakentaa 
yhteistä hanketta, joka perustuu oikeuteen, rauhaan ja demokratiaan ja ylittää 
kansojen ja sukupolvien rajat, yhdistää kulttuurin ja nykyajan sekä taloudellisen 
vapauden ja arvojärjestelmän, jonka juuret ovat ihmisen ylevässä arvokkuudessa, 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 9 
Johdanto-osan A kappale 

A. katsoo, että Euroopan unioni on historiansa aikana ollut merkittävässä roolissa 
jatkuvasti laajentuvan vapauden, rauhan, vaurauden, oikeudenmukaisuuden ja 
turvallisuuden alueen luomisessa, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 10 
Johdanto-osan A kappale 

A. katsoo, että Euroopan unioni on historiansa aikana onnistunut luomaan jatkuvasti 
laajentuvan demokratian, vapauden, rauhan, vaurauden, oikeudenmukaisuuden ja 
turvallisuuden alueen, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 11 
Johdanto-osan B kappale 

B. katsoo, että luonnos Euroopan perustuslaiksi merkitsee tärkeää askelta eteenpäin 
tässä haasteessa, koska: 

 – sillä luodaan institutionaalinen rakenne lisääntyvälle poliittiselle ja 
 oikeudelliselle yhdentymiselle, 

 – se tarjoaa ennakoitavan ja tehokkaamman päätöksentekojärjestelmän, 

 – se edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 

 – se antaa sitovan luonteen perusoikeuskirjalle ja vahvistaa siten Euroopan 
 unionin roolia arvojen alueena eikä pelkästään markkina-alueena, 

 – se vahvistaa kansalaisuutta ja päätösten legitiimisyyttä, 
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 – se antaa muodon ylikansalliselle oikeudelle, jossa ihmisten välillä 
 vallitsee suurempi oikeudenmukaisuus ja valtioiden välit ovat tasa-
 arvoisemmat, 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 12 
Johdanto-osan B kappale 

B. katsoo, että Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimusehdotuksessa vahvistetaan 
kyseiset saavutukset ja tehdään Euroopan unioni kykeneväksi kohtaamaan 
21. vuosisadan suuret haasteet, kuten globalisaation hallinta ja oikeudenmukaisen 
ja demokraattisen kansainvälisen järjestyksen määritelmä, ja vastaamaan 
asianmukaisesti kansalaisten jokapäiväisen elämän pyrkimyksiin, 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 13 
Johdanto-osan B kappale 

B. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa pyritään vahvistamaan kyseiset 
saavutukset ja tekemään niistä konkreettisempia unionin kansalaisten ja muun 
maailman silmissä, 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Tarkistus 14 
Johdanto-osan B kappale 

B. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa vahvistetaan vain hyvin heikosti 
kyseiset saavutukset tekemättä niistä kuitenkaan konkreettisempia unionin 
kansalaisten ja muun maailman silmissä, 

 Or. fr 



 

PE 347.293v02-00/1-282 6/96 AM\546089FI.doc 

FI 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 15 
Johdanto-osan B kappale 

B. katsoo, että Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimusehdotuksessa ei ainoastaan 
vahvisteta kyseisiä saavutuksia vaan myös tehostetaan unionin valmiuksia toimia 
tehokkaasti omalla alueellaan ja ulkomailla, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 16 
Johdanto-osan B kappale 

B. katsoo, että Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimusehdotuksessa vahvistetaan 
kyseiset saavutukset ja tehdään niistä konkreettisempia unionin kansalaisten ja muun 
maailman silmissä ja että se sisältää myös useita uudistuksia, jotka ovat 
välttämättömiä 25:n, ja mahdollisesti useamman jäsenvaltion muodostaman 
unionin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 17 
Johdanto-osan C kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 18 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että perustuslakiluonnos kodifioi yhteisön perussopimukset ja rakentaa 
institutionaalisen järjestyksen, joka sopii uuteen poliittiseen aikakauteen, jossa 
huomio kiinnitetään laajentumiseen uusiin jäsenvaltioiden (laajeneminen) ja 
kansalaisten suurempaan osallistumiseen (syveneminen), 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 19 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että perustuslakisopimusehdotus merkitsee ratkaisevaa askelta eteenpäin 
unionin politiikan kehityksessä muun muassa tärkeiden toimielinjärjestelmään 
liittyvien uudistusten kautta, jotka auttavat vahvistamaan ja demokratisoimaan 
laajentunutta Euroopan unionia ja välttämään sen muuttumisen pelkäksi 
vapaakauppa-alueeksi, 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Tarkistus 20 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa pitkälti "perustuslaillistetaan" 
olemassa olevien ja ratifioitujen yhteisön sopimusten määräyksiä, jotka 
aluepolitiikoiden määritelminä eivät kuulu perustuslain piiriin, 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 21 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa pitkälti kodifioidaan olemassa olevien 
(poistetaan) yhteisön sopimusten määräyksiä, mutta se sisältää myös toimielimiä 
koskevia tärkeitä uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä 25:n, ja mahdollisesti 
vieläkin useamman jäsenvaltion muodostaman unionin ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi unionin kansalaisten hyväksi, 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling 

Tarkistus 22 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa pitkälti kodifioidaan olemassa olevien ja 
ratifioitujen yhteisön sopimusten määräyksiä, mutta se sisältää myös institutionaalisia 
uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä 25:n, ja mahdollisesti vieläkin useamman 
jäsenvaltion muodostaman unionin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi unionin 
kansalaisten hyväksi, 

Perustelu: Uudistukset ovat olennaisen tärkeitä toimintakyvyn säilyttämiseksi. 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 23 
Johdanto-osan C kappale 

C. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa pitkälti kodifioidaan olemassa olevien ja 
ratifioitujen yhteisön sopimusten määräyksiä, mutta se sisältää myös toimielimiä 
koskevia useita uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä 25:n, ja potentiaalisesti 
vieläkin useamman jäsenvaltion muodostaman unionin ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi unionin kansalaisten hyväksi, 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Tarkistus 24 
Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

C a. katsoo, että perustussopimuslakiehdotuksen tietyt määräykset merkitsevät tiettyjä 
institutionaalisia muutoksia, joiden hyötyjä ja haittoja on analysoitava yhteisön 
toimielinten päätöksenteon ja toiminnan kannalta, 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 25 
Johdanto-osan D kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 26 
Johdanto-osan D kappale 

Poistetaan. 

 Or. nl 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 27 
Johdanto-osan D kappale 

D. katsoo, että perustuslakisopimusehdotus on nyt todellisuutta, josta voimme kiittää 
onnistunutta työtä valmistelukunnassa, joka käytti ehdotuksen laatimisessa 
demokraattista, edustuksellista ja avointa menetelmää, joka osoitti täysin 
tehokkuutensa, ja johon osallistuivat aktiivisina jäseninä Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien jäsenet, hallitukset ja komission edustajat, ja jossa 
otettiin joka hetki huomioon unionin kansalaisten panos järjestöjen ja 
edustuksellisten elinten kautta, 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 28 
Johdanto-osan D kappale 

D. katsoo, että perustuslakisopimusehdotus hyötyi Euroopan parlamentin noin 
20 vuoden ajan tekemästä valmistelutyöstä parlamentin ensimmäisistä suorista 
vaaleista lähtien ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä valmistelukunnasta, johon 
kokoontui yhteen Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniä sekä 
hallitusten ja Euroopan komission edustajia; katsoo siten, että ehdotuksen perustava 
voima tuli jäsenvaltioiden edustajilta ja kansalaisilta, 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 29 
Johdanto-osan D kappale 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 30 
Johdanto-osan D kappale 

D. katsoo, että perustuslakisopimusehdotus ei olisi ollut mahdollinen, ellei Euroopan 
parlamentti olisi valmistellut asiaa noin 20 vuoden ajan sen ensimmäisistä suorista 
vaaleista lähtien eikä ilman Euroopan tulevaisuutta käsittelevää valmistelukuntaa, 
johon kokoontui yhteen paitsi Euroopan parlamentin jäseniä myös jäsenvaltioiden 
parlamenttien edustajia ja hallitusten ja valtioiden päämiesten sekä Euroopan 
komission edustajia ja jossa oli tarkkailijoina Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
sekä alueiden komitean edustajia, työmarkkinaosapuolten edustajia sekä Euroopan 
oikeusasiamies, 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 31 
Johdanto-osan D kappale 

D. katsoo, että perustuslakisopimusehdotus ei olisi ollut mahdollinen, ellei Euroopan 
parlamentti olisi valmistellut asiaa noin 20 vuoden ajan sen ensimmäisistä suorista 
vaaleista lähtien eikä ilman Euroopan tulevaisuutta käsittelevää valmistelukuntaa, 
johon kokoontui yhteen Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniä 
sekä hallitusten, alueiden, kansalaisjärjestöjen ja Euroopan komission edustajia, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Tarkistus 32 
Johdanto-osan D kappale 

D. katsoo, että perustuslakisopimusehdotus ei olisi ollut mahdollinen, ellei Euroopan 
parlamentti olisi valmistellut asiaa noin 20 vuoden ajan sen ensimmäisistä suorista 
vaaleista lähtien eikä ilman valmistelukuntaa, johon kokoontui yhteen Euroopan 
parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniä sekä hallitusten ja Euroopan 
komission edustajia, mutta olisi ollut toivottavaa, että sen olisi valmistellut unionin 
kansalaisten valitseman valmistelukunnan jäsenet, 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 33 
Johdanto-osan E kappale 

Poistetaan. 

 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 34 
Johdanto-osan E kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 35 
Johdanto-osan E kappale 

E. katsoo, että tämä edustava perusta yhdistyi valmistelukunnan työhön kriittisen ja 
moniarvoisen vuoropuhelun siivittämänä ja sai aikaan yksimielisyyden, joka säilyi 
HVK:ssa oleelliselta osaltaan muuttumattomana, 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 36 
Johdanto-osan E kappale 

E. katsoo, että valmistelukunnan työ ja perustuslakisopimusehdotus olisivat hyvin 
vaikeatajuisia ilman Euroopan parlamentin voimakasta poliittista panosta ja 
jatkuvaa valmistelutyötä, jota tehtiin erityisesti sen jälkeen, kun todettiin Nizzan 
sopimuksen epäonnistuminen, ja kun valmistauduttiin laajentumiseen, 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Wojciech Wierzejski 

Tarkistus 37 
Johdanto-osan E kappale 

E. katsoo, että Eurooppa-valmistelukunnan, joka sai alkunsa yksikkönä, jolla ei ollut 
minkäänlaista toimivaltaa laatia perustuslakia, noudatettavaksi pakotettu 
toimintatapa ei ollut demokratian periaatteiden mukainen, 

 Or. pl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 38 
Johdanto-osan E kappale 

E. katsoo, että alunperin Euroopan parlamentin ehdottama valmistelukunta, joka 
koostuu suurimmaksi osaksi suoraan valituista Euroopan kansalaisten mies- ja 
naispuolisista edustajista ja jolla siksi on huomattava legitiimiys, mahdollisti 
perustuslain laatimisen julkisen ja moniarvoisen poliittisen prosessin avulla, 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 39 
Johdanto-osan E kappale 

E. katsoo, että alunperin Euroopan parlamentin valmistelukunnalle ehdottama 
työskentelytapa, joka mahdollisti sopimusehdotuksen laatimisen osana avointa ja 
moniarvoista poliittista prosessia, osoittautui kannattavaksi (poistetaan), 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Tarkistus 40 
Johdanto-osan E kappale 

E. katsoo, että alunperin Euroopan parlamentin valmistelukunnalle ehdottama 
työskentelytapa, joka mahdollisti sopimusehdotuksen laatimisen osana avointa ja 
moniarvoista poliittista prosessia, osoittautui kannattavaksi, sillä valmistelukunnan 
työn päättymisen jälkeen pidetty hallitustenvälinen konferenssi hyväksyi pääosin 
valmistelukunnan ehdotukseen, 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 41 
Johdanto-osan E kappale 

E. katsoo, että alunperin Euroopan parlamentin valmistelukunnalle ehdottama 
työskentelytapa, joka mahdollisti sopimusehdotuksen laatimisen osana avointa ja 
suuressa määrin moniarvoista poliittista prosessia, osoittautui kannattavaksi, sillä 
valmistelukunnan työn päättymisen jälkeen pidetty hallitustenvälinen konferenssi 
hyväksyi valmistelukunnan laatimaan ehdotukseen vähäisin muutoksin, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz 

Tarkistus 42 
Johdanto-osan F kappale 

Poistetaan. 

 Or. pl 

 



 

AM\546089FI.doc 15/96 PE 347.293v02-00/1-282 

 FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 43 
Johdanto-osan F kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 44 
Johdanto-osan F kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 45 
Johdanto-osan F kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Sousa Pinto 

Tarkistus 46 
Johdanto-osan F kappale 

Poistetaan. 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 47 
Johdanto-osan F kappale 

Poistetaan. 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 48 
Johdanto-osan F kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 49 
Johdanto-osan F kappale 

F. katsoo, että valmistelukunnan laatiman tekstin voima ja siitä valmistelukunnassa 
saatu yksimielisyys sekä Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja 
unionin hallitusten suurimman osan päättäväisyys yhdessä julkisen mielipiteen 
painostuksen kanssa pakottivat hallitustenvälisen konferenssin ylittämään Brysselin 
huippukokouksessa joulukuussa 2003 koetun epäonnistumisen ja hyväksymään 
18. kesäkuuta Euroopan perustuslaista tehdyn sopimusluonnoksen; tapahtumat 
ovatkin jälleen osoittaneet HVK-menetelmän huonot puolet valmistelukuntaan 
verrattuna, 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 50 
Johdanto-osan F kappale 

F. ottaa huomioon, että hallitustenvälinen konferenssi on ottanut suurimmaksi osaksi 
omakseen Eurooppa-valmistelukunnan ehdotuksen, 
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 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 51 
Johdanto-osan F kappale 

F. katsoo, että hallitustenvälinen konferenssi kuitenkin joissain kohdin päätti 
epäedullisista muutoksista (poistetaan), 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 52 
Johdanto-osan F kappale 

F. katsoo, että hallitustenvälinen konferenssi ei kuitenkaan kunnioittanut selvää 
yksimielisyyttä valmistelukunnassa, johon senkin edustajia osallistui, vaan teki 
perustuslakiehdotukseen muutoksia, jotka vahingoittavat toimielinten välistä 
tasapainoa hallitusten eduksi, 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Tarkistus 53 
Johdanto-osan F kappale 

F. katsoo, että hallitustenvälinen konferenssi kuitenkin päätti tärkeimpien politiikoiden 
ja päätöksenteon osalta (poistetaan) muutoksista, jotka merkitsevät heikennystä 
valmistelukunnan yksimielisesti hyväksymään perustuslakisopimusehdotukseen, 
esimerkiksi entisestään monimutkaisemmasta määräenemmistön muodostamismallista 
neuvostossa, 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 54 
Johdanto-osan F kappale 

F. katsoo, että hallitustenvälinen konferenssi kuitenkin (poistetaan) päätti (poistetaan) 
muutoksista, jotka heikentävät ehdotusta entisestään, joka johtuu 
monimutkaisemmasta määräenemmistön muodostamismallista neuvostossa, 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 55 
Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

F a. katsoo, että jäsenvaltioiden hallitusten edustajat estivät valmistelukunnassa monia 
jo lähellä olleita edistysaskeleita; katsoo, että valtioiden ja hallitusten päämiesten 
nimittämä puheenjohtajisto valmistelukunnan suorittaman nimityksen asemesta, 
sen liian voimakas asema, salaiset neuvottelut ja hallitusten edustajien jatkuva veto-
oikeudella uhkailu johtivat yhä uudestaan todellisen enemmistön vastaisiin 
tuloksiin ja uudistusten lukkiutumiseen, 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 56 
Johdanto-osan G kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 57 
Johdanto-osan G kappale 

G. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksen hyväksyminen jokaisessa Euroopan 
unionin jäsenvaltion hallituksessa osoittaa, että kaikki jäsenvaltioiden vaaleilla valitut 
hallitukset haluavat tulevaisuudessa työskennellä yhdessä kyseisen kompromissin 
pohjalta edellyttäen, että kansalaiset ratifioivat sen suoraan niissä jäsenvaltioissa, 
joissa järjestetään kansanäänestys, tai kansalaisten edustajien välityksellä, 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 58 
Johdanto-osan G kappale 

G. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksen hyväksyminen jokaisessa Euroopan 
unionin jäsenvaltion hallituksessa osoittaa, että kaikki jäsenvaltioiden vaaleilla valitut 
hallitukset haluavat tulevaisuudessa työskennellä yhdessä kyseisen kompromissin 
pohjalta, mikä edellyttää jokaiselta hallitukselta mahdollisimman suurta poliittista 
osallistumista, jotta ratifiointi saadaan tehtyä ennen 1. marraskuuta 2006, 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 59 
Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

G a. katsoo, että yksi pahimmista hallitusten yrityksistä puuttua valmistelukunnan 
mielipiteenmuodostukseen oli mandaatin osittainen peruuttaminen Thessalonikin 
huippukokouksessa, minkä seurauksena perustuslain III osa oli hyväksyttävä 
puheenjohtajiston luonnostelemassa muodossa, vaikka valmistelukunnan täysin 
selvä enemmistö oli vaatinut siihen huomattavia muutoksia, 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 60 
Johdanto-osan H kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 61 
Johdanto-osan H kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 62 
Johdanto-osan H kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Wojciech Wierzejski 

Tarkistus 63 
Johdanto-osan H kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Tarkistus 64 
Johdanto-osan H kappale 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 65 
Johdanto-osan H kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 66 
Johdanto-osan H kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 67 
Johdanto-osan H kappale 

H. katsoo, että perusteettoman kritiikin välttämiseksi olisi alusta lähtien korostettava, 
että perustuslakisopimusehdotus ei johda keskitetyn supervaltion luomiseen, ei 
heikennä unionin sosiaalista ulottuvuutta, vaan vahvistaa sitä, eikä kulttuuriseen, 
uskonnolliseen ja humanistiseen perintöön viitatessaan torju Euroopan 
historiallisia ja hengellisiä juuria, 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 68 
Johdanto-osan H kappale 

H. katsoo, että ehdotus perustuu tukevasti jäsenvaltioiden (joiden hallitukset ovat 
demokraattisesti valittuja) ja kansalaisten edustukseen, mikä näkyy 
valmistelukunnan muodostamisessa, vahvistamisessa Eurooppa-neuvostossa, 
hyväksymisessä Euroopan parlamentissa ja ratifioinnissa jäsenvaltioissa niiden 
perustuslaillisten määräysten mukaisesti, 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz 

Tarkistus 69 
Johdanto-osan H kappaleen johdantokappale 

H. katsoo, että (poistetaan) perustuslakisopimuksella 

 Or. pl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 70 
Johdanto-osan H kappale 

H. katsoo, että perustuslakisopimusehdotusta on perusteetta moitittu julkisessa 
keskustelussa tavalla, joka ei vastaa sen määräysten todellista sisältöä ja 
oikeudellisia seurauksia, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 71 
Johdanto-osan H kappaleen johdantokappale 

H. katsoo, että perustuslakisopimusehdotusta on perusteetta moitittu julkisessa 
keskustelussa, vaikka perustuslakisopimuksella 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 72 
Johdanto-osan H kappale 

H. katsoo, että perustuslakisopimusta koskevat tietyt moitteet on syytä torjua, sillä 
perustuslakisopimuksella 

a) vahvistetaan kansallisten parlamenttien sekä paikallis- ja alueviranomaisten 
lainsäädäntömenettelyä koskevaa valvontaa eikä sillä tavoitella keskitetyn 
"supervaltion" perustamista; 

b) hyväksytään työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen ja tuetaan sitä, vahvistetaan sosiaaliset oikeudet perusoikeuksiksi, 
sisällytetään sukupuolten välinen tasa-arvo unionin arvoihin, sisällytetään unionin 
tavoitteisiin sosiaalinen markkinatalous ja täystyöllisyys, otetaan käyttöön 
yleishyödyllisiä palveluja koskeva oikeusperusta sekä sisällytetään sosiaalipolitiikka 
unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan, eikä näin ollen heikennetä unionin 
sosiaalista ulottuvuutta, sen sijaan sitä vahvistetaan; 

c) saadaan vaikutteita Euroopan kulttuuristen, uskonnollisten ja humanististen 
perintöjen arvoista ja näin ollen otetaan huomioon Euroopan historialliset ja henkiset 
juuret jättämättä mitään niistä huomiotta, 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Riccardo Ventre 

Tarkistus 73 
Johdanto-osan H kappaleen a alakohta 

a) ei tavoitella keskitetyn "supervaltion" perustamista ottaen myös huomioon, että se 
lujittaa toissijaisuusperiaatetta; 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz 

Tarkistus 74 
Johdanto-osan H kappaleen c alakohta 

Poistetaan. 
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 Or. pl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Sousa Pinto 

Tarkistus 75 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Wojciech Wierzejski 

Tarkistus 76 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 77 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 78 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 79 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 80 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 81 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 82 
Johdanto-osan I kappale 

Poistetaan. 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 83 
Johdanto-osan I kappale 

I. katsoo, että voimaan tultuaan Euroopan perustuslakisopimusta on sovellettava ja 
kehitettävä kunnianhimoisesti ja aikanaan uudistettava (jota varten Euroopan 
parlamentti käyttää perustuslakitekstin sille antamaa aloiteoikeutta) parantaen sitä 
erityisesti seuraavilla alueilla: 

 a) määräenemmistöäänestyksen ja lainsäädäntömenettelyn käytön laajentaminen 
mahdollisimman monelle alalle (jälkimmäisen osalta myös monivuotisen 
rahoituskehyksen hyväksyminen ja unionin omat varat), 

 b) unionin aidon taloudellisen hallinnon määritelmä (esimerkiksi Euroopan 
keskuspankin toimien yhteensopivuus kestävän kehityksen ja korkealaatuisten 
työpaikkojen luomisen kanssa sekä Euroopan parlamentin tehokas osallistuminen 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen määrittelemiseen) ja todellisen sosiaalisen 
Euroopan ja työpaikkojen luominen, joilla vahvistetaan ja kehitetään – aloittaen 
julkisista palveluista – elämänmallillemme ominaista hyvinvointivaltiota, 

 c) Euroopan unionin kansalaisuuteen erottamattomasti liittyvien oikeuksien 
vahvistaminen ja kansalaisuuden laajentaminen niihin kolmansien maiden 
kansalaisiin, joilla on laillinen, vakiintunut ja pysyvä asuinpaikka unionissa, 

 d) yhdenvertaisen demokratian toteuttaminen unionin toimielimissä, 

 e) yksinkertaistettu ja tehostettu menetelmä tulevissa perustuslakisopimuksen 
uudistuksissa, joissa kysyttäisiin Euroopan parlamentin hyväksyntää, 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 84 
Johdanto-osan I kappale 

I. toteaa, että hallitustenvälinen konferenssi ei valitettavasti ollut valmis sisällyttämään 
perustuslakiin seuraavia tekijöitä: 

 a) niiden alojen laajentaminen, joilla määräenemmistöpäätösmenettelyä sovelletaan; 

 b) yksinkertaisempi määräenemmistön laskentamalli; 

 c) demokraattinen ja joustava perustuslain muuttamistapa, joka sulkee pois 
yksittäisten jäsenvaltioiden mahdollisuuden pysäyttää prosessi ja johon kuuluu 
Euroopan parlamentin suorittama ratifiointi; 
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 d) (poistetaan) lainsäädännöstä vastaavan neuvoston perustaminen keskeisenä osana 
demokratiauudistusta toimivallan jaon ja lainsäädännön avoimuuden ohella; 

 d a) ristiriidan poistaminen perustuslain I osassa olevan täystyöllisyyden tavoitteen ja 
sen III osassa olevan pelkän työllisyyden korkean tason vaatimuksen väliltä; 

 d b) sellaisten "siirtymävälineiden" hyväksyminen, jotka mahdollistavat siirtymisen 
erityislainsäädännöstä normaaliin lainsäädäntöön ja yksimielisyydestä 
määräenemmistöön valmistelukunnan ehdotuksen mukaisesti; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 85 
Johdanto-osan I kappale 

I. pitää valitettavana, että hallitustenvälinen konferenssi ei onnistunut pääsemään 
kompromissiin ja sopimaan 

 a) useammista aloista, joilla määräenemmistöpäätösmenettelyä sovelletaan; 

 b) yksinkertaisemmasta määräenemmistön laskentamallista; 

 c) määräyksestä, joka sallisi perustuslakisopimuksen tarkistamisen tulevaisuudessa 
tehokkaamman yksinkertaistetun menettelyn avulla; 

  

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jacek Protasiewicz 

Tarkistus 86 
Johdanto-osan I kappaleen johdantokappale 

I. katsoo, (poistetaan) että hallitustenvälinen konferenssi ei onnistunut sisällyttämään 
lopulliseen kompromissiin yhteisymmärrystä 

 Or. pl 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 87 
Johdanto-osan I kappaleen a alakohta 

a) määräenemmistön hyvin laajasta soveltamisalueesta valmistelukunnan 
ehdottamalla tavalla; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 88 
Johdanto-osan I kappaleen b alakohta 

b) yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta määräenemmistön laskentamallista; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Wojciech Wierzejski 

Tarkistus 89 
Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

I a. joutuu pahoillaan ja hämmästyneenä toteamaan, että 
perustuslakisopimusehdotuksessa kielletään totuus jättämällä huomiotta 
kristinuskon osuus Euroopan historiallisessa perinnössä, 

 Or. pl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 90 
Johdanto-osan I kappaleen d a alakohta (uusi) 

d a) perustuslakisopimuksen III osan tavoitteiden ja periaatteiden yhteensovittamisesta 
sopimuksen I osan kanssa, 

 Or. de 

 



 

AM\546089FI.doc 29/96 PE 347.293v02-00/1-282 

 FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Tarkistus 91 
Johdanto-osan I kappaleen d a alakohta (uusi) 

d a) ennakkovaroitusjärjestelmästä, johon osallistuvat jäsenvaltioiden parlamentit, jotta 
mukaan otettaisiin muut lakia säätävät parlamentit ja kansanedustuslaitokset 
jäsenvaltioissa, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí, Ian Stewart Hudghton 

Tarkistus 92 
Johdanto-osan I kappaleen d b alakohta (uusi) 

d b) virallisen EU-kielen aseman myöntämisestä kaikille kielille, joilla on virallinen 
asema koko jäsenvaltion alueella tai osassa sitä jäsenvaltion oikeusjärjestyksen 
mukaisesti, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Tarkistus 93 
Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

I a. pahoittelee vallan siirtämistä suuremmille jäsenvaltioille, mikä on seurausta 
Euroopan perustuslakisopimusehdotuksesta, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Tarkistus 94 
Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

I b. panee merkille, että Euroopan perustuslakisopimusehdotuksessa lakkautetaan 
nykyinen Euroopan unioni ja perustetaan uusi; katsoo, että vanhan unionin 
lakkauttaminen on päätös, joka on tehtävä yksimielisesti, 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Tarkistus 95 
Johdanto-osan I c kappale (uusi) 

I c. panee merkille, että Euroopan perustuslakisopimusehdotukseen ei sisälly 
monikansallisen demokratian toiminnallista käsitettä, 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 96 
Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

I a. pitää valitettavana, että perustuslakisopimukseen ei sisällytetty seuraavia tekijöitä: 

 a) hyökkäyssotien nimenomainen kieltäminen ja luopuminen kaikenlaisesta 
Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden sotilaallisesta väliintulosta; 

 b) Euroopan unionin turvallisuuspolitiikan suuntaaminen aseistariisuntaan ja 
rakenteelliseen hyökkäyskyvyttömyyteen; 

 c) Euroopan aseistariisuntaviraston perustaminen; 

 d) unionin ulkomaankaupan kattava parlamentaarinen kontrolli Euroopan 
parlamentin kautta; 

 e) yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täysi oikeudellinen valvonta Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen kautta, 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Francesco Enrico Speroni 

Tarkistus 97 
Johdanto-osan I kappaleen a a alakohta (uusi) 

a a) ei pidä hyväksyttävänä, että  

a) yksinomainen aloiteoikeus jää komissiolle, kun taas Euroopan parlamentille, joka 
on ainoa unionin kansalaisten suoraan valitsema toimielin, ei myönnetä oikeutta 
tehdä lainsäädäntöaloitteita; 
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 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Francesco Enrico Speroni 

Tarkistus 98 
Johdanto-osan I kappaleen a b alakohta (uusi) 

a b) ei määrätä turvautumisesta kansanäänestykseen, joka olisi luonteeltaan ehdotus tai 
kumoava, neuvoa-antava tai vahvistava, 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Francesco Enrico Speroni 

Tarkistus 99 
Johdanto-osan I kappaleen a c alakohta (uusi) 

a c) toissijaisuusperiaatteen vesittäminen kansallisten parlamenttien esittämän 
"ennakkovaroitus" käsitteen pohjalta antaa, yhdessä yksimielisen päätöksen 
rajoittamisen kanssa, unionille luvan riistää jäsenvaltioiden riippumattomuus ja 
ottaa haltuunsa niiden lainsäädäntövalta, 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 100 
- 1 kohta (uusi) 

– 1. pitää perustuslakisopimusta Euroopan yhdentymisprosessin hyvin merkittävänä 
virstanpylväänä ja pitää myönteisenä sitä, että sitä ei ole valmistellut pelkästään 
hallitustenvälinen konferenssi, vaan tehtävästä on vastannut etenkin avoimesti 
kokoontunut valmistelukunta ja siihen ovat osallistuneet merkittävällä tavalla myös 
kansalaisyhteiskunnan edustajat; 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 101 
- 1 a kohta (uusi) 

– 1 a. toteaa, että kun Euroopan unioni nyt perustetaan uudelleen tämän 
perustuslakisopimuksen avulla, Euroopan yhdentyminen saatetaan tulevaisuuden 
kannalta kestävälle perustalle; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde 

Tarkistus 102 
1–6 kohta 

Vaihtoehtoinen näkemys demokratioiden Euroopasta 

ENEMMÄN DEMOKRATIAA 

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa lakien hyväksymisestä vastaavat kansan valitsemat edustajat, 
ja he voivat myös muuttaa kaikkia lakeja. Kansanedustajat ovat vastuussa valitsijoilleen, ja 
heidät voidaan vaihtaa seuraavissa vaaleissa. Tätä kutsutaan demokratiaksi.  

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat demokratioita. Demokratian ydin on äänestäjien oikeus 
sanoa viimeinen sana kaikissa asioissa. Voimme äänestää, saada aikaan uuden 
enemmistön ja sen jälkeen uuden lain.  

EU:n perustuslaki vahingoittaa tätä ydintä. Voimme hyvin todennäköisesti jatkaa 
äänestämistä jatkossakin, mutta emme voi enää koskaan äänestää uusien lakien 
hyväksymisestä niillä monilla aloilla, joilla EU:n enemmistöpäätös korvaa oman 
kansanvaltamme.  

EU:ssa vain komissiolla, jota kansa ei ole valinnut, on oikeus esittää lakiehdotuksia, joista 
virkamiehet ja ministerit ministerineuvostossa sitten päättävät.  

Suoraan valitulla Euroopan parlamentilla on mahdollisuus vaikuttaa vain osaan EU:n 
lainsäädännöstä. Toimivalta ei vastaa kansallisten parlamenttien jäsenten toimivaltaa. 
Uuden perustuslain myötä Euroopan parlamentti saa paljon vähemmän toimivaltaa kuin 
kansalliset parlamentit menettävät. 

EU:n perustuslaki aiheuttaa näin äänestäjiä koskevan demokratiavajeen. Miksi 
äänestäisimme DEMOKRATIAN VÄHENTÄMISEN puolesta? 

Eurooppa ansaitsee ehdotettua EU:n perustuslakia enemmän. Siksi kehotan hylkäämään 
perustuslain. 
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Sen sijaan ehdotan demokratian lisäämistä Euroopan unionissa: 

• Kukin maa säilyttää oman komissaarinsa, jonka maat nimittävät itse ja joka on 
vastuussa niille. 

• Kullakin maalla on yksi samanarvoinen ääni ministerineuvostossa, jota valvotaan 
kansallisen parlamentin kautta. 

• EU:n lainsäädännön hyväksyminen edellyttää 75 %:n enemmistöä. 

• Kaikki EU:n lait käsitellään ja hyväksytään myös kansallisissa parlamenteissa. 

• Kaikilla kansallisilla parlamenteilla on veto-oikeus olennaisen tärkeissä kysymyksissä, 
joita käsitellään myöhemmin EU:n seuraavassa huippukokouksessa. 

• Euroopan parlamentti sekä maat, jotka edustavat Euroopan kansalaisten enemmistöä, 
saavat veto-oikeuden kaikissa kysymyksissä. Jos lainsäädäntöehdotuksen käsittely 
pysäytetään, kansalliset parlamentit voivat itse säätää asiaa koskevia lakeja.  

• Kaikki lainsäädäntö on julkista ja saatavissa internetissä. Kaikki valmistelevat 
kokoukset ja asiakirjat ovat julkisia, jos vähemmän kuin 75 % on äänestänyt 
kokoukseen pääsyn tai asiakirjan saannin rajoittamisen puolesta. 

KESKITTÄMISEN VÄHENTÄMINEN 

EU:n perustuslakiin sisältyy monia uusia asioita, joista EU voi säätää lakeja 
jäsenvaltioiden ohella tai niiden asemesta. Jatkossa ei enää ole merkittäviä 
yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin EU ei voisi puuttua.  

Enemmistöpäätös otetaan käyttöön monilla uusilla aloilla, joilla kansalliset parlamentit 
voidaan näin ohittaa äänestämällä. 

Näin hallitusten päämiehet saavat mahdollisuuden mennä pidemmälle, ja muut alat, joilla 
päätökset tällä hetkellä edellyttävät yksimielisyyttä, voidaan jatkossa hyväksyä 
enemmistöpäätöksellä, jolloin yksittäisten jäsenvaltioiden kanta voidaan ohittaa 
äänestyksellä. 

Hallitusten päämiehet saavat näin myös mahdollisuuden laajentaa EU:n valtaa uusille 
alueille ilman, että äänestäjiltä kysytään asiaa uudestaan. 

Haluamme EU:n, joka on lähempänä kansalaisia. EU:n perustuslain vaikutus on 
päinvastainen, sillä se keskittää entistä enemmän valtaa Brysseliin. 

Siksi kehotan hylkäämään perustuslain. 

Ehdotan sen sijaan jäsenvaltioiden vapauden lisäämistä vallan keskittämisen asemesta: 

• Kaikkiin lakeihin sisällytetään raukeamispäivämäärä, jolloin niiden voimassaolo 
lakkaa, ellei niitä tarkisteta tai vahvisteta uudelleen. 
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• Olemassa olevaa 100 000 sivua käsittävää EU:n lainsäädäntöä tarkastellaan kriittisesti 
niin, että kaikki muut kuin rajat ylittävät kysymykset lähetetään takaisin jäsenvaltioiden 
parlamentteihin.  

• Käyttöön otetaan todellinen läheisyysperiaate, jonka mukaan kansalliset parlamentit 
hyväksyvät vuosittaisen lainsäädäntöluettelon ja antavat näin komissiolle oikeuden 
lakiehdotuksen esittämiseen.  

• EU:n kaikki lainsäädäntö rationalisoidaan niin, että se käsittää vain kaksi muotoa: lait 
ja suositukset. Lakeja käytetään aloilla, joilla jäsenvaltiot eivät voi itse säätää lakeja 
tehokkaasti. Suosituksia käytetään kaikilla muilla aloilla.  

• Tuomioistuin antaa tuomioita vain konkreettisissa kiistakysymyksissä, eikä se pyri 
yhdentymisen voimistamiseen. 

EI UUTTA SUPERVALTIOTA 

EU:n perustuslaki tekee EU:sta "oikeushenkilön", joka edustaa jäsenvaltioita muuhun 
maailmaan nähden ja tekee lopun jäsenvaltioiden asemasta itsenäisinä kansakuntina.  

Kaikki EU:ssa tehdyt päätökset ohittavat jäsenvaltioiden demokraattisesti hyväksytyt lait. 
Jopa perustuslakimme saavat väistyä, jos ne ovat ristiriidassa Brysselin päätösten kanssa. 

Tällaisesta sentralistisesta liittovaltioperiaatteesta määrätään nyt uuden perustuslain 
6 artiklassa, ja jäsenvaltioiden velvollisuutena on samalla viedä kaikki kiistakysymykset 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. 

EU saa oman ulkoministeriön sekä yhteisen armeijan ja poliisin. Yhteinen presidentti ja 
yhteinen ulkoministeri edustavat yhdessä yhteisen hallituksen päämiehen –komission 
puheenjohtajan – kanssa meitä suhteissa EU:n ulkopuolisiin maihin. 

25 jäsenvaltiosta tulee niin hyvässä kuin pahassakin samanlaisia osavaltioita kuin 
Yhdysvaltain osavaltiot ovat, mutta niillä on vähemmän vapautta säätää lakeja itsenäisesti 
kuin Yhdysvaltain osavaltioilla. Myös tästä syystä kehotan hylkäämään perustuslain. 

Ehdotan sen sijaan itsenäisten ja vapaiden valtioiden välistä yhteistyötä. Maailmassa ei 
tarvita uutta supervaltaa. 

• EU-yhteistyön ei pidä pohjautua perustuslakiin, vaan itsenäisten maiden väliseen 
sopimukseen, josta jokainen maa voi sanoutua irti kaksi vuotta etukäteen tehtävällä 
ilmoituksella. 

• Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja EU:n viranomaiset kunnioittavat jäsenvaltioiden 
omia perustuslakeja siten kuin ne tulkitaan kansallisissa korkeimmissa oikeuksissa tai 
perustuslakituomioistuimissa. 

• EU:n yhteinen ulkopolitiikka ei estä jäsenvaltioiden omaa itsenäistä kansainvälistä 
toimintaa. 

• Sotavoimat pidetään erillään EU:n siviiliyhteistyöstä. 
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• EU:n presidentistä luovutaan ja presidentin virka korvataan käytännöllisellä 
puheenjohtajuudella, jota jäsenvaltiot hoitavat vuorotellen.  

EU PANNAAN KUNTOON 

EU:n budjetista viedään edelleenkin petoksilla ehkä jopa 10 % Brysseliin maksamistamme 
veroista.  

Meillä on edelleenkin EU, jossa oikeusasiamies, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan 
parlamentin talousarvion valvontavaliokunta eivät pysty valvomaan EU:n varojen käyttöä.  

Kalastuspolitiikkamme on haitaksi sekä kaloille että kalastajille. Maatalouspolitiikkamme 
on liian kallis kuluttajille ja veronmaksajille, eikä se hyödytä viljelijöitä.  

Rakennerahastojen varoja tuhlataan. 

Myös näistä syistä kehotan hylkäämään perustuslain. 

Ehdotan, että EU:ta uudistetaan perusteellisesti ennen kuin sen sananvaltaa voidaan lisätä. 

OIKEUDENMUKAINEN KANSANÄÄNESTYS 

• Perustuslakiehdotuksesta järjestetään kansanäänestys samanaikaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa, jolloin Euroopan kansalaiset voivat sanoa viimeisen sanan 
pelisäännöistä, joita keskinäisessä yhteistyössämme on tarkoitus noudattaa. 

• Kansanäänestykset on järjestettävä oikeudenmukaisella ja vapaalla tavalla niin, että 
perustuslakia kannattavat ja sitä vastustavat tahot saavat kussakin maassa yhtä paljon 
julkista tukea.  

Jos perustuslaki hylätään jossakin maassa, koolle kutsutaan uusi ja eri osapuolia 
paremmin edustava valmistelukunta. Se voi laatia ehdotuksia sellaisiksi entistä 
demokraattisemmiksi pelisäännöiksi, jotka voisivat yhdistää meidät eivätkä erottaisi meitä, 
kuten EU:n perustuslaki tekee. 

 Or. da 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 103 
1 kohta 

1. tekee johtopäätöksen, että Euroopan perustuslakisopimus, jonka hallitustenvälinen 
konferenssi hyväksyi valmistelukunnan laatiman ehdotuksen pohjalta, on 
tavattoman tärkeä askel Euroopan yhdentymisprosessissa, ja merkitsee historiallista 
kompromissia, joka voimaan tultuaan antaa suoria etuja unionin kansalaisille, 
helpottaen ja demokratisoiden unionin toimintaa ja toimivallan käyttöä ottaen 
tähän työhön mukaan kaikki unionin toimielimet ja jäsenvaltiot alkaen hallituksista 
ja parlamenteista aina alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin asti; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 104 
1 kohta 

1. tekee johtopäätöksen, että perustuslakisopimusluonnos on huipentuma trendissä, 
joka on vaikuttanut aikaisemmissa perussopimuksissa, kohti läheisempää poliittista 
yhdentymistä ja demokratian syventymistä eurooppalaisen keskustelun alueella; 
korostaa, että perustuslaki syntyy juuri tällä avoimella keskustelun alueella sekä 
säädöksenä että prosessina; 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 105 
1 kohta 

1. tekee johtopäätöksen, että Euroopan perustuslakisopimus merkitsee olemassa oleville 
perussopimuksille merkittävää parannusta tarkoittavaa kompromissia, ja se tarjoaa 
konkreettisia etuja niin unionin kansalaisille, Euroopan parlamentille demokraattisena 
edustuslaitoksena, unionin toimielimille (poistetaan); 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent 
Peillon 

Tarkistus 106 
1 kohta 

1. tunnustaa, että perustuslakisopimus merkitsee olemassa oleville perussopimuksille 
tiettyä parannusta tarkoittavaa kompromissia (poistetaan); 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 107 
1 kohta 

1. tekee johtopäätöksen, että Euroopan perustuslakisopimus merkitsee olemassa oleville 
perussopimuksille merkittävää parannusta tarkoittavaa kompromissia ja näkyviä etuja 
(poistetaan) unionin kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnalle, Euroopan parlamentille 
ja jäsenvaltioiden parlamenteille demokraattisina edustuslaitoksina, jäsenvaltioille, 
niiden alueille ja paikallisviranomaisille, Euroopan unionin toimielimille ja näin 
ollen koko unionille; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 108 
1 kohta 

1. tekee johtopäätöksen, että Euroopan perustuslakisopimus merkitsee olemassa oleville 
perussopimuksille valtavaa parannusta tarkoittavaa kompromissia, ja se tarjoaa 
konkreettisia etuja niin unionin kansalaisille, Euroopan parlamentille demokraattisena 
edustuslaitoksena, unionin toimielimille kuin myös jäsenvaltioille, niiden alueille, 
paikallisviranomaisille sekä koko Euroopan unionille; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sérgio Sousa Pinto 

Tarkistus 109 
1 kohta 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 110 
1 kohta 

1. tekee johtopäätöksen, että Euroopan perustuslakisopimus merkitsee olemassa oleviin 
perussopimuksiin nähden merkittävää parannusta tuovaa kompromissia, ja se tarjoaa 
konkreettisia etuja niin unionin kansalaisille, Euroopan parlamentille demokraattisena 
edustuslaitoksena, unionin toimielimille kuin myös jäsenvaltioille, niiden alueille, 
paikallisviranomaisille sekä koko Euroopan unionille; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 111 
1 a kohta (uusi) 

1 a. ilmaisee täyden kunnioituksensa ja ymmärryksensä niitä kansalaisia kohtaan, jotka 
saattavat katsoa, ettei tämä kompromissin tuloksena oleva teksti täytä heidän yhtä 
tai useampaa legitiimiä toivettaan; korostaa kuitenkin, että perustuslakisopimusta 
koskevan yleisen kannan olisi joka tapauksessa perustuttava näiden legitiimien 
seikkojen vertaamiseen niihin huomattaviin parannuksiin, joita se tarjoaa unionille 
ja sen kansalaisille; 

 Or. en 

 



 

AM\546089FI.doc 39/96 PE 347.293v02-00/1-282 

 FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 112 
2 kohdan otsikko 

Euroopan unioni: valtioiden ja kansalaisten unioni –- ainutlaatuinen oikeushenkilöys 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 113 
2 kohdan otsikko 

Perustavien oikeuksien ja arvojen yhteisö 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack 

Tarkistus 114 
1 a kohta (uusi) 

1 a. jättää hyvän kokonaistuloksen vuoksi jälleen mainitsematta nimenomaisesti kaikki 
kiistanalaiset yksittäiset elementit; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 115 
2 kohdan otsikko 

Selkeämpi Euroopan unioni 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 116 
2 kohdan otsikko 

Unionin luonteen ja tavoitteiden määrittelyn parantaminen 

 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 117 
2 kohta 

Unionin tavoitteiden ja toimivallan selkeyttäminen 

2. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa esitellään kansalaisille selvästi unionin 
toimivaltaa ja tavoitteita jäsenvaltioihin nähden, koska: 

 a) monimutkainen perussopimusten ryhmä korvataan yhdellä ainoalla helpommin 
ymmärrettävällä asiakirjalla eli perustuslakisopimuksella, jossa eritellään unionin 
tavoitteet, toimivallat ja niiden rajoitukset; 

 b) unionin kaksinainen legitimiteetti vahvistetaan ja täsmennetään, että se on 
valtioiden ja kansalaisten unioni; 

 c) unionin arvot ja tavoitteet sekä sen toimia ohjaavat periaatteet (poistetaan) 
jäsenvaltioihin nähden määritellään ja selvitetään paremmin molempien 
toimivalta huomioonottaen; 

 d) harhaanjohtavan päällekkäiset käsitteet Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni 
poistuvat ja Euroopan unioni muuttuu yhdeksi oikeudelliseksi yksiköksi, jolle on 
vahvistettu oikeushenkilöllisyys; 

 e) unionin lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja siinä käytettyä terminologiaa 
selvennetään: eurooppalait ja eurooppapuitelait korvaavat nykyiset lukuisat 
säädöstyypit, kuten direktiivit, asetukset, päätökset ja puitepäätökset, ja käytetään 
sanastoa, joka kuvaa todellisuutta paremmin; 

 f) jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten yksiköiden toimivallan 
täysimääräinen kunnioittaminen taataan ja unionin tunnuslauseeksi tulee 
"erilaisuudessaan yhdistynyt "; vahvistetaan, että jäsenvaltioilla on yhtäläiset 
oikeudet perustuslain osalta; taataan jäsenvaltioiden kansallisen identiteetin sekä 
niiden poliittisten ja perustuslaillisten perusrakenteiden kunnioittaminen, 
mukaan lukien alueellinen ja paikallinen itsehallinto; tuetaan annetun toimivallan 
periaatetta (unionilla on vain jäsenvaltioiden sille antama toimivalta); annetaan 
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enemmän painoarvoa toissijaisuusperiaatteelle (jonka perusteella unioni ryhtyy 
toimenpiteisiin ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät pysty 
saavuttamaan tiettyä toimintaa koskevia tavoitteita riittävän tehokkaasti); 
lujitetaan suhteellisuusperiaatetta (jonka mukaan unioni ryhtyy toimenpiteisiin 
ainoastaan siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä perustuslakisopimuksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta); vahvistetaan jäsenvaltioiden ja paikallis- ja 
alueviranomaisten osallistumista unionin päätöksentekojärjestelmään; 
sisällytetään alueellinen yhteenkuuluvuus unionin tavoitteisiin; 

 g) unionin symbolit tunnustetaan, jotta kansalaiset voisivat vahvemmin tuntea 
kuuluvansa siihen; symboleita ovat lippu, jonka sinisellä pohjalla on 
kahdentoista tähden muodostama ympyrä, unionin hymni on ote Ludwig van 
Beethovenin yhdeksännen sinfonian Oodista ilolle, unionin tunnuslauseena  on 
"erilaisuudessaan yhdistynyt", unionin raha on euro ja toukokuun 9. päivää 
juhlitaan kaikkialla unionissa Eurooppa-päivänä; 

 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 118 
2 kohta 

2. pitää myönteisenä, että perustuslakisopimusehdotuksessa esitellään kansalaisille selvästi 
unionin luonnetta ja tavoitteita sekä unionin ja jäsenvaltioiden suhteita: 

 a) monimutkainen perussopimusten ryhmä korvataan yhdellä helpommin 
ymmärrettävällä asiakirjalla, jossa eritellään unionin tavoitteet, toimivallat ja niiden 
rajoitukset; 

 b) unionin kaksinaista legitimiteettiä valtioiden ja kansalaisten yhteisönä korostetaan; 

 c) unionin arvot ja tavoitteet sekä sen toimia ohjaavat periaatteet ja suhteet 
jäsenvaltioihin määritellään selvästi, ja unionin toimintalinjat keskitetään 
kansalaisten tarpeisiin; 

 d) sekaannus Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin välillä poistuu, koska 
Euroopan unionista tulee yksi ainoa oikeudellinen yksikkö; 

 e) unionin välineitä ja terminologiaa yksinkertaistetaan, ja erikoiskieli korvataan 
helpommin ymmärrettävillä termeillä (yhteisön lainsäädäntöä kutsutaan yhteisön 
laeiksi, direktiiveistä aletaan käyttää nimitystä puitelaki) ja käyttämällä sanastoa, 
joka kuvaa todellisuutta paremmin; 

 f) monimuotoisen yhtenäisyyden korostaminen, velvollisuus kunnioittaa (poistetaan) 
jäsenvaltioiden tasavertaisuutta ja niiden kansallista identiteettiä, joka on 
olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, mukaan lukien 
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alueellinen ja paikallinen itsehallinto sekä annetun toimivallan periaatteen, 
toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen korostaminen; 

 g) unionin symbolien tunteminen parantaa kansalaisten tietämystä unionin 
toimielimistä ja niiden toiminnasta; 

 h) solidaarisuuslauseke jäsenvaltioiden välillä merkitsee, että kansalaiset voivat 
odottaa saavansa apua unionin muista osista terrori-iskun, luonnonkatastrofin tai 
ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden seurauksena; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 119 
2 kohdan johdantokappale 

2. pitää myönteisenä, että perustuslailla vahvistetaan mies- ja naispuolisten 
kansalaisten yksilöllisiä oikeuksia ja että siinä määritetään arvot sekä päämäärät: 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 120 
2 kohdan johdantokappale 

2. pitää myönteisenä, että perustuslakisopimusehdotuksessa annetaan kansalaisille 
terävämpi määritelmä unionin tehtävästä ja selkeytetään sen luonnetta ja tavoitteita 
sekä unionin ja jäsenvaltioiden suhteita, ja pitää erityisen myönteisenä, että: 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 121 
2 kohdan johdantokappale 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Tarkistus 122 
2 kohdan johdantokappale 

2. tunnustaa, että perustuslakisopimusehdotuksessa esitellään kansalaisille jokseenkin 
selvästi unionin luonnetta ja tavoitteita sekä unionin ja jäsenvaltioiden suhteita: 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 123 
2 kohdan a alakohta 

a) monimutkainen perussopimusten ryhmä korvataan yhdellä helpommin 
ymmärrettävällä asiakirjalla, jossa eritellään unionin tavoitteet, toimivallat, poliittiset 
välineet ja toimielimet; 

 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 124 
2 kohdan a alakohta 

a) monimutkainen perussopimusten ryhmä korvataan yhdellä helpommin 
ymmärrettävällä asiakirjalla, jossa eritellään unionin tavoitteet, toimivallat ja niiden 
rajoitukset asettaen yhteisön oikeuden nimenomaisesti etusijalle; 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 125 
2 kohdan a a alakohta (uusi) 

a a) perusoikeuskirja on sisällytetty yhteisen arvojärjestelmän peruspilarina kokonaan 
perustuslakisopimukseen, mikä tekee siitä oikeudellisesti sitovan; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 126 
2 kohdan b alakohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud 

Tarkistus 127 
2 kohdan b alakohta 

b) unionin kaksinaista legitimiteettiä valtioiden ja kansalaisten yhteisönä korostetaan 
kunnioittaen demokratian perusperiaatteita, jotka perustuvat 
määräenemmistöpäätöstä koskevan periaatteen hyväksymiseen; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Riccardo Ventre 

Tarkistus 128 
2 kohdan b alakohta 

b) unionin (poistetaan) legitimiteettiä kansalaisten, paikallisten ja alueellisten 
yhteisöjen sekä valtioiden yhteisönä korostetaan; 

 Or. it 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 129 
2 kohdan b alakohta 

b) tunnustetaan unionin kaksinainen legitimiteetti valtioiden ja kansalaisten unionina, 
jolloin tunnustetaan samalla kansalaisten ylin valta Euroopan yhdentymisessä; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 130 
2 kohdan b a alakohta (uusi) 

b a) yksityishenkilöiden mahdollisuutta kääntyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
puoleen yhteisön oikeuteen liittyvissä asioissa laajennetaan; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Tarkistus 131 
2 kohdan c alakohta 

c) unionin arvot (poistetaan) sekä sen toimia ohjaavat periaatteet ja suhteet 
jäsenvaltioihin määritellään selvästi (poistetaan); 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 132 
2 kohdan c alakohta 

c) unionin arvot ja tavoitteet sekä sen toimia ohjaavat periaatteet ja suhteet 
jäsenvaltioihin määritellään selvästi erittäin edistyksellisin ja yhteiskunnan 
todellisuuteen sopivin termein, ja unionin toimintalinjat keskitetään kansalaisten 
tarpeisiin; 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 133 
2 kohdan c alakohta 

c) unionin arvot ja tavoitteet sekä sen toimia ohjaavat periaatteet ja suhteet 
jäsenvaltioihin määritellään selvästi jäsenvaltioiden perussuvereniteettia 
loukkaamatta ja Euroopan historiallisia ja henkisiä juuria unohtamatta, ja unionin 
toimintalinjat keskitetään kansalaisten tarpeisiin; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 134 
2 kohdan c alakohta 

c) unionin arvot ja tavoitteet sekä sen toimia ohjaavat periaatteet ja suhteet 
jäsenvaltioihin määritellään selvästi ja ne ohjaavat unionin toimintalinjoja edistyksen 
ja kansalaisten hyvinvoinnin suuntaan; 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 135 
2 kohdan d alakohta 

Poistetaan. 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 136 
2 kohdan d alakohta 

d) harhaanjohtavan päällekkäiset käsitteet Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni 
muutetaan yhdeksi oikeudelliseksi yksiköksi ja rakenteeksi ja unioni saa oman ja 
ainutlaatuisen oikeushenkilöyden; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 137 
2 kohdan d alakohta 

d) harhaanjohtavan päällekkäiset käsitteet Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni 
muutetaan yhdeksi oikeudelliseksi yksiköksi ja rakenteeksi, vaikka yhteisön 
menetelmää ei sovelleta kaikkiin päätöksiin; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 138 
2 kohdan e alakohta 

e) jäsenvaltioiden ja unionin toimivallan uusi suhde sekä jäsentyneempi ja 
tehokkaampi päätöksentekoprosessi sovitetaan yhteen selvemmin määritellyillä 
oikeudellisilla säädöksillä ja niiden velvoittavuudella; asetukset korvataan 
eurooppalaeilla ja direktiivit eurooppapuitelaeilla; 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 139 
2 kohdan e alakohta 

e) unionin välineitä ja terminologiaa yksinkertaistetaan ja ne tulevat 
ymmärrettävimmiksi tavallisille ihmisille; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 140 
2 kohdan e alakohta 

e) unionin välineitä ja terminologiaa yksinkertaistetaan, ja erikoiskieli korvataan 
helpommin ymmärrettävillä termeillä (poistetaan) ja käyttämällä sanastoa, joka kuvaa 
todellisuutta paremmin; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 141 
2 kohdan f alakohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Tarkistus 142 
2 kohdan f alakohta 

Poistetaan. 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 143 
2 kohdan f alakohta 

f) esitetään kaikki tekijät, joilla taataan, ettei unionista tule koskaan keskitettyä 
kaikkivoipaa supervaltiota, ja joita ovat muun muassa 

– jäsenvaltioiden tasavertaisuus unionissa ja osallistumisessa 
päätöksentekoprosessiin; 

– jäsenvaltioiden identiteetin, joka on olennainen osa niiden poliittisia 
perustuslaillisia perusrakenteita, alueellinen ja paikallinen itsehallinto mukaan 
lukien, kunnioittaminen; 

– annetun toimivallan periaate (unionilla on vain jäsenvaltioiden sille antama 
toimivalta), toissijaisuusperiaate (jos unionilla ei ole yksinomaista toimivaltaa, se 
toimii ainoastaan silloin, kun tavoitetta ei voida paremmin saavuttaa 
jäsenvaltioiden, alue- tai paikallisviranomaisten alemmalla tasolla toteuttamilla 
toimilla) ja suhteellisuusperiaate (unionin toimien muoto ja sisältö ei saa ylittää 
perustamissopimuksessa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia 
toimia); 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 144 
2 kohdan f alakohta 

f) järjestettäessä jäsenvaltioiden ja unionin toimivaltaa kilpailussa 
päätöksentekokeskusten välillä noudatetaan oikeasuhteisuuden ja toissijaisuuden 
periaatteita ja siten varmistetaan valtioiden ja kansojen "ykseys 
monimuotoisuudessa"; sitä mukaa kuin perustuslaki saa lisää oikeudellista 
painoarvoa poliittisen päätöksenteon alueella, siirrytään kohti jäsenvaltioiden tasa-
arvoa; 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 145 
2 kohdan f alakohta 

f) monimuotoisen yhtenäisyyden ajatukseen luontaisesti kuuluvan hajauttamisen 
vahva korostaminen, velvollisuus kunnioittaa perustuslakisopimuksen edessä 
jäsenvaltioiden tasavertaisuutta ja niiden kansallista identiteettiä sekä sisäisiä 
perustuslaillisia rakenteita, jäsenvaltioiden unionille antaman toimivallan periaate, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä jäsenvaltioiden keskeinen rooli 
unionin päätöksenteossa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 146 
2 kohdan f alakohta 

f) monimuotoisen yhtenäisyyden korostaminen, velvollisuus kunnioittaa 
perustuslakisopimuksen edessä jäsenvaltioiden tasavertaisuutta ja niiden kansallista 
identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia 
perusrakenteita, mukaan lukien alueellinen ja paikallinen itsehallinto, annetun 
toimivallan periaate (unionilla on vain jäsenvaltioiden sille antama toimivalta), 
toissijaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate sekä jäsenvaltioiden osallistuminen unionin 
päätöksentekojärjestelmään ja etenkin niiden keskeinen rooli muutettaessa 
perustuslakia niin, että toimivaltaa siirretään unionille, takaavat, että unionista ei 
koskaan tule keskitettyä kaikkivoipaa "supervaltiota"; 

 Or. de 

 



 

AM\546089FI.doc 51/96 PE 347.293v02-00/1-282 

 FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud 

Tarkistus 147 
2 kohdan f alakohta 

f) monimuotoisen yhtenäisyyden korostaminen, velvollisuus kunnioittaa 
perustuslakisopimuksen edessä jäsenvaltioiden tasavertaisuutta ja niiden kansallista 
identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia 
perusrakenteita, mukaan lukien alueellinen ja paikallinen itsehallinto, annetun 
toimivallan periaate (unionilla on vain jäsenvaltioiden sille antama toimivalta), 
toissijaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate sekä jäsenvaltioiden osallistuminen unionin 
päätöksentekojärjestelmään takaavat yhteisesti tunnustettujen ja hyväksyttyjen 
säännösten asianmukaisen samanarvoisuuden ja täytäntöönpanon; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 148 
2 kohdan f alakohta 

f) annetaan takeet, että Euroopan unionista ei tule koskaan keskitettyä kaikkivoipaa 
"supervaltiota" korostamalla monimuotoista yhtenäisyyttä ja velvoittamalla 
jäsenvaltioiden tasavertaisuuden ja niiden kansallisen identiteetin kunnioittamiseen 
sekä kunnioittamalla annetun toimivallan periaatetta (unionilla on vain 
jäsenvaltioiden sille antama toimivalta), toissijaisuusperiaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta sekä jäsenvaltioiden osallistumista unionin 
päätöksentekojärjestelmään (poistetaan); 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 149 
2 kohdan f alakohta 

f) monimuotoisen yhtenäisyyden korostaminen, velvollisuus kunnioittaa 
perustuslakisopimuksen edessä jäsenvaltioiden tasavertaisuutta ja niiden kansallista 
identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia 
perusrakenteita, mukaan lukien alueellinen ja paikallinen itsehallinto, annetun 
toimivallan periaate (unionilla on vain jäsenvaltioiden sille antama toimivalta), 
toissijaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate sekä jäsenvaltioiden osallistuminen unionin 
päätöksentekojärjestelmään takaavat, että unionista ei koskaan tule keskitettyä 
kaikkivoipaa "supervaltiota", vaan se kehittyy federalistiseen suuntaa yhdistäen 
kansallisvaltioiden tosiasialliset olosuhteet ja niiden poliittiset rakenteet unionin ja 
sen kansalaisten etuihin; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 150 
2 kohdan g alakohta 

Poistetaan. 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 151 
2 kohdan g alakohta 

g) unionin symbolien sisällyttäminen perustuslakiin parantaa kansalaisten tietämystä 
unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta; 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 152 
2 kohdan g alakohta 

g) unionin symbolien tunteminen parantaa (poistetaan) tietämystä unionin toimielimistä 
ja niiden toiminnasta; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 153 
2 kohdan h alakohta 

h) jäsenvaltioiden välinen solidaarisuuslauseke (joka voisi olla parempi, jos sitä 
laajennettaisiin kattamaan sotilaalliset hyökkäykset jäsenvaltioita vastaan ja 
jäsenvaltioiden alueellisen koskemattomuuden suojelu) merkitsee, että kansalaiset 
voivat odottaa saavansa apua unionin muista osista terrori-iskun, luonnonkatastrofin 
tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden seurauksena; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud 

Tarkistus 154 
2 kohdan h alakohta 

h) solidaarisuuslauseke jäsenvaltioiden välillä merkitsee, että kansalaiset voivat odottaa 
saavansa välitöntä apua unionin muilta jäsenvaltioilta terrori-iskun, 
luonnonkatastrofin tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden seurauksena; 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 155 
2 kohdan h a alakohta (uusi) 

h a) taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio, joka on erityisen tärkeää 
laajentuneessa unionissa, vahvistetaan periaatteena, tavoitteena ja politiikkana, ja 
varmistetaan siten, että toimet jatkuvat riittävin määrärahoin koheesion 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden sisällä ja välillä; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 156 
2 kohdan h a alakohta (uusi) 

h a) Euroopan parlamenttia vahvistetaan ja jäsenvaltioiden parlamentit osallistuvat 
päätöksentekoon; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 157 
2 a kohta (uusi) 

2 a. pahoittelee, että perustuslakisopimuksessa kielletään sosiaalisen Euroopan 
täydellinen toteutuminen ja estetään sosiaalisten normien ja etenkin eurooppalaisen 
minimipalkan määrittäminen; korostaa, että nämä tekijät ovat olennaisia 
kansalaisten täyden tuen saamiseksi Euroopan rakentamiselle; 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 158 
3 kohdan otsikko 

Unionin toimintakyky ja sen roolin vahvistaminen maailmassa 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 159 
3 kohdan otsikko 

Järjestelmällisempi ja tehokkaampi päätöksentekoprosessi 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 160 
3 kohdan otsikko 

Järjestelmällisemmät ja tehokkaammat päätökset 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 161 
3 kohdan otsikko 

Tehokkaampi Euroopan unioni 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 162 
3 kohdan otsikko 

Unionin tehokkuuden ja tuloksekkuuden parantaminen 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Tarkistus 163 
3 kohdan johdantokappale 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 164 
3 kohdan johdantokappale 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 165 
3 kohdan johdantokappale 

3. pitää myönteisenä, että perustuslakisopimuksen tullessa voimaan unionin toimielimet 
voivat toteuttaa tehtäviään tehokkaammin ja tuloksekkaammin seuraavien 
parannusten seurauksena: 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 166 
3 kohta 

Tehokkaampi unioni 

3. katsoo, että perustuslakisopimuksen tullessa voimaan unionin toimielimet voivat 
toteuttaa tehtäviään tehokkaammin erityisesti koska: 

a) sellaisten kysymysten määrä kasvaa, joista hallitukset päättävät neuvostossa 
yksimielisen päätöksen sijasta määräenemmistöllä; tämä on välttämätöntä, jotta 
25 jäsenvaltion unioni voi toimia ilman, että sen toimintaa haitataan veto-
oikeudella; 

b) luodaan toimi Euroopan "ulkoasiainministerille", joka toimii unionin 
edustajana kansainvälisissä yhteyksissä ja johtaa unionin ulkopolitiikkaa ja 
toimii komission varapuheenjohtajana, jonka hallitukset nimittävät neuvostoon 
ja joka on komission jäsenenä vastuussa Euroopan parlamentille; 

c) lujitetaan unionin kykyä luoda yhteisiä välineitä puolustuspolitiikan alalla; 

d) Eurooppa-neuvostolle annetaan pysyvämpi puheenjohtajuus kahdeksi ja puoleksi 
vuodeksi, jota kierrätetään kaikkien 25:n jäsenvaltion välillä, nykyisen kuuden 
kuukauden pituisen kauden sijasta; 

 e) Euroopan unionille annetaan oikeushenkilön asema, joka on tällä hetkellä 
ainoastaan Euroopan yhteisöllä, ja se voi näin ollen toimia kansainvälisissä 
yhteyksissä ja olla kansainvälisten sopimusten osapuolena; 

 f) komissioon ei enää nimetä yhtä komission jäsentä kustakin jäsenvaltiosta ja 
jäsenmäärää vähennetään 20:een; 

 g) vähennetään Euroopan unionin lainsäädäntövälineiden määrää sekä niiden 
hyväksymiseen tarvittavia menettelyjä; selkiytetään lainsäädäntövälineiden ja 
täytäntöönpanotoimien välistä eroa; 

 h) unionin toimintaa oikeus- ja sisäasioissa tehostetaan, sillä se koskee koko 
lainsäädäntömenettelyä siten, että Euroopan parlamentti osallistuu 
täysimääräisesti ja neuvostossa otetaan käyttöön määräenemmistöpäätökset ja 
mahdollistetaan näin ollen todellisen "oikeuteen perustuvan unionin" 
toteutuminen; 

 i) maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta tulee Euroopan unionin 
täysimääräinen politiikan ala, jolla voidaan näin ollen edistää kolmansien 
maiden kansalaisia koskevia integraatiotoimia ja taata tasapuolinen vastuunjako 
jäsenvaltioiden välillä sisällyttämällä erityismääräyksiä 
perustuslakisopimukseen; 
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 j) jäsenvaltioiden ryhmittymille annetaan mahdollisuus toimia tiiviimmässä 
yhteistyössä joillakin politiikan aloilla silloin kun kaikki jäsenvaltiot eivät ole 
valmiita siihen; 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 167 
3 kohta 

3. pitää myönteisenä, että perustuslakisopimuksen tullessa voimaan unionin toimielimet 
voivat toteuttaa tehtäviään tehokkaammin seuraavien parannusten seurauksena: 

a) neuvostossa tehdään huomattavasti enemmän määräenemmistöpäätöksiä kuin 
yksimielisyyttä edellyttäviä päätöksiä, mikä on välttämätöntä 25:n tai useamman 
jäsenvaltion muodostaman unionin päätöksenteon pysähtymisen estämiseksi; 

b) neuvostossa otetaan käyttöön kahden ja puolen vuoden mittainen 
puheenjohtajakausi aikaisemman kuuden kuukauden kiertävän 
puheenjohtajakauden tilalle; 

c) komission kokoa pienennetään; 

d) uusi Euroopan unionin ulkoministeri voi puhua unionin nimissä asioista, joista 
unionilla on yhteinen kanta; 

 e) (poistetaan) oikeushenkilöyden myöntäminen Euroopan unionille tehostaa unionin 
valmiuksia toimia kansainvälisissä suhteissa ja päästä osaksi kansainvälisiä 
sopimuksia; 

 f) unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla vahvistetaan, millä voimistetaan unionin roolia maailmarauhan edistäjänä; 

 g) unionin lainsäädäntövälineiden ja lainsäädännön hyväksymiseen tarkoitettujen 
menettelyjen määrää vähennetään; lainsäädäntö- ja toimeenpanovälineiden eroa 
selvennetään; 

 h) unioni käyttää oikeus- ja sisäasioissa tehokkaampia menettelyjä, joilla luvataan 
saada aikaan konkreettista edistystä turvallisuus- ja maahanmuuttoasioissa; 

 i) monissa muissa asioissa tulee helpommaksi soveltaa toimivaa yhteisömetodia heti 
kun siihen on yhteistä poliittista tahtoa; 
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 j) joustavat järjestelyt ovat useammin mahdollisia, jos kaikki jäsenvaltiot eivät halua 
tai voi edetä tiettyjen toimintalinjojen mukaisesti yhtaikaa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Tarkistus 168 
3 kohdan a alakohta 

a) neuvostossa tehdään huomattavasti enemmän määräenemmistöpäätöksiä kuin 
yksimielisyyttä edellyttäviä päätöksiä, mikä on välttämätöntä 25:n tai useamman 
jäsenvaltion muodostaman unionin päätöksenteon pysähtymisen estämiseksi; se, ettei 
määräenemmistöpäätöksiä tehdä sosiaali- ja verotuskysymyksissä, on näin ollen 
selkeä osoitus haluttomuudesta edetä unionin yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin 
kannalta keskeisillä aloilla; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 169 
3 kohdan a alakohta 

a) neuvostossa tehdään huomattavasti enemmän määräenemmistöpäätöksiä kuin 
yksimielisyyttä edellyttäviä päätöksiä, mikä on välttämätöntä 25:n tai useamman 
jäsenvaltion muodostaman unionin päätöksenteon pysähtymisen estämiseksi ja 
syventämisen ja laajentumisen kaksoistehtävän toteuttamiseksi; 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 170 
3 kohdan a a alakohta (uusi) 

a a) perustuslakisopimus ei valitettavasti anna mahdollisuutta edetä verotuksen alalla ja 
yksimielisyyttä edellyttävä päätöksentekomenettely on säilytetty huolimatta siitä, 
mitä valmistelukunnassa päätettiin myös veropetosten torjunnan osalta; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 171 
3 kohdan b alakohta 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 172 
3 kohdan b alakohta 

b) neuvostossa otetaan käyttöön kahden ja puolen vuoden mittainen puheenjohtajakausi 
aikaisemman kuuden kuukauden kiertävän puheenjohtajakauden tilalle, millä 
turvataan paremmin politiikan jatkuvuus; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Reinhard Rack 

Tarkistus 173 
3 kohdan c alakohta 

Poistetaan. 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 174 
3 kohdan c alakohta 

c) komission kokoa pienennetään jäsenvaltioiden väliseen tasapuoliseen vuorotteluun 
perustuen; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 175 
3 kohdan c alakohta 

c) komission kokoa pienennetään, jotta siitä tulisi tehokkaampi; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling 

Tarkistus 176 
3 kohdan c alakohta 

c) komission jäsenmäärää vähennetään; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 177 
3 kohdan c alakohta 

c) komission kokoa pienennetään vuodesta 2014; 

 Or. de 

 



 

PE 347.293v02-00/1-282 62/96 AM\546089FI.doc 

FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 178 
3 kohdan d alakohta 

d) tällä hetkellä mahdollisesti päällekkäistä työtä ja sekaannusta aiheuttavat kaksi 
virkaa yhdistetään, ja työnsä aloittaa Euroopan unionin ulkoministeri, jolla on 
oikeus puhua unionin nimissä asioista, joista unionilla on yhteinen kanta, mikä 
yhdessä unionille myönnetyn oikeushenkilöyden kanssa vahvistaa suuresti unionin 
näkyvyyttä toimijana maailmanpolitiikan näyttämöllä; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 179 
3 kohdan d alakohta 

d) Euroopan unionin ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan 
komission jäsenen virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, 
yhdistetään unionin "ulkoministeriksi", jolla on oikeus puhua unionin nimissä asioista, 
joista unionilla on yhteinen kanta; siten edistetään Euroopan unionin nousua 
keskeiseksi globaaliksi voimaksi, joka kykenee toimimaan kansainvälisesti ja 
saavuttamaan perustuslakisopimuksessa määritellyt tavoitteet, kuten rauhan 
säilyttämisen, konfliktien välttämisen ja turvallisuuden vahvistamisen 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteita noudattaen, kehityksen 
edistämisen ja köyhyyden poistamisen sekä monenväliseen yhteistyöhön perustuvan 
järjestelmän edistämisen; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 180 
3 kohdan d alakohta 

d) perustetaan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta unionin nimissä puhuvan, 
komission varapuheenjohtajana toimivan, ulkoministerineuvoston puheenjohtajana 
toimivan ja komission ja neuvoston uutta yhteishallintoa johtavan Euroopan 
unionin ulkoministerin virka; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 181 
3 kohdan d alakohta 

d) Euroopan unionin ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan 
komission jäsenen virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, 
yhdistetään unionin "ulkoministeriksi", jolla on oikeus puhua unionin nimissä asioista, 
joista unionilla on yhteinen kanta, ja joka tukeutuu tehtäviensä hoidossa EU:n 
ulkoministeriöön; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 182 
3 kohdan e alakohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 183 
3 kohdan e alakohta 

e) aiemmin Euroopan yhteisölle kuuluneen oikeushenkilöyden myöntäminen Euroopan 
unionille tehostaa unionin valmiuksia toimia kansainvälisissä suhteissa ja päästä 
osaksi kansainvälisiä sopimuksia ja edistää siten monenvälisyyttä ja uutta 
maailmanjärjestystä; 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 184 
3 kohdan e a alakohta (uusi) 

e a) perustuslaissa edellytetään nimenomaisesti rauhan ja kansainvälisen oikeuden 
huomioonottamista unionin kaikissa ulkoisissa toimissa; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 185 
3 kohdan g alakohta 

Poistetaan. 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 186 
3 kohdan h alakohta 

h) unioni käyttää oikeus- ja sisäasioissa tehokkaampia menettelyjä, joilla luvataan saada 
aikaan konkreettista edistystä oikeus-, turvallisuus- ja maahanmuuttoasioissa; 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 187 
3 kohdan i alakohta 

i) monissa muissa asioissa helpotetaan päätöstä soveltaa (poistetaan) yhteisömetodia; 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 188 
3 kohdan j alakohta 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Tarkistus 189 
3 kohdan j alakohta 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Tarkistus 190 
3 kohdan j a alakohta (uusi) 

j a) yhteistyötä tiivistetään, jonka tehokkuutta on tarkasteltava yhteistyön 
täytäntöönpanoa (jonka komissio mahdollisesti estää ja josta neuvosto viime 
kädessä päättää) koskevien tiukkojen määräysten sekä yhdistyneelle Euroopalle 
koituvan todellisen hyödyn pohjalta; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 191 
3 kohdan j a alakohta (uusi) 

j a) neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelyn alaa tehostetaan, millä 
vahvistetaan demokratiaa; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Tarkistus 192 
3 a kohta (uusi) 

3 a. perustuslakisopimusehdotus merkitse tiettyjä edistysaskelia, joiden perusteella 
unionin toimielimet voivat hoitaa tehtäviään tehokkaammin; nämä edistysaskeleet 
ovat seuraavanalaisia; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 193 
3 a kohta (uusi) 

3 a. pahoittelee, että yleishyödyllisiin palveluihin sovelletaan edelleen yleistä 
kilpailulainsäädäntöä; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 194 
3 b kohta (uusi) 

3 b. pahoittelee, että menettelyt, joiden avulla tarkistetaan perustuslakisopimusta 
perustuvat edelleen aikaisempien perussopimusten (Nizza, Amsterdam, jne.) 
voimassa oleviin menettelyihin; pahoittelee erityisesti, että unionin sisäisten 
politiikkojen ja toimintojen tarkistaminen ei ole mahdollista muuta kuin Eurooppa-
neuvoston yksimielisellä päätöksellä ja kunkin jäsenvaltion ratifioinnin jälkeen; 
toteaa, että tämä tekee varsin epätodennäköiseksi Euroopan unionin sellaisten 
politiikoiden muuttamisen, joilla pyritään vahvistamaan erityisesti sosiaalista ja 
verotuksellista yhdenmukaisuutta; 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 195 
4 kohdan otsikko 

Kansalaisten oikeuksien ja demokratian lisääminen 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 196 
4 kohdan otsikko 

Lisääntyneen demokraattisen vastuun ja kansalaisten oikeuksien parantaminen 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling 

Tarkistus 197 
4 kohdan otsikko 

Demokraattisen legitiimiyden vahvistaminen 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 198 
4 kohdan otsikko 

Demokratian laadun parantaminen 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 199 
4 kohdan otsikko 

Eurooppalainen demokratia 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 200 
4 kohta 

4. pitää myönteisenä, että kansalaisten yksilöllisiä oikeuksia vahvistetaan ja että 
kansalaiset voivat (poistetaan) valvoa laajemmin Euroopan unionin toimia lisääntyneen 
demokraattisen vastuun myötä (poistetaan) seuraavien parannusten seurauksena: 

 a)  EU:n perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakisopimukseen, mikä 
merkitsee, että kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien 
säännösten ja kaikkien unionin toimielinten toteuttamien tai lainsäädäntöön 
perustuvien toimien on oltava näiden määräysten mukaisia, 

 b) Euroopan kansalaisten aloite ja muut uudet määräykset helpottavat kansalaisten 
ja edustuksellisten järjestöjen osallistumista unionista käytäviin keskusteluihin; 

c) yksityisillä kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan 
eurooppalaisissa tuomioistuimissa; 

d) Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä edellyttää jäsenvaltioiden 
parlamenttien käsittelyä, ja, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin 
jäsenvaltioiden hallitusten (Euroopan unionin neuvosto) kuin myös suorilla 
vaaleilla valitun Euroopan parlamentin hyväksyntää; kyseessä on 
parlamentaarinen menettely, jota ei ole missään muussa vastaavassa 
järjestelmässä; 

e) jäsenvaltioiden parlamentit saavat kaikki Euroopan unionin ehdotukset hyvissä 
ajoin keskustellakseen ministerien kanssa ennen neuvoston kokouksia, ja ne 
saavat lisäksi oikeuden vastustaa lainsäädäntöehdotusta, jos se niiden mielestä 
rikkoo niiden omia oikeuksia; 

f) Euroopan parlamentti päättää tasa-arvoisesti neuvoston kanssa suurimmasta 
osasta unionin lainsäädäntöä; 

g) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan, näin Euroopan 
parlamentin vaalien tulos vaikuttaa komission puheenjohtajan valintaan; 
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h) neuvoston yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa nimittämä 
ulkoasiainministeri on vastuussa sekä parlamentille että neuvostolle; 

i) Euroopan parlamentti saa uudessa menettelyssä täyden budjettivallan, mikä 
merkitsee, että huomattava osa talousarviosta, niin kutsutut pakolliset menot, 
eivät enää ole vapautettuja Euroopan parlamentin harjoittamasta 
demokraattisesta valvonnasta; 

j) komissiolle uskotun lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovallan käyttöä seurataan 
uuden yhteisvalvontajärjestelmän avulla siten, että parlamentti ja neuvosto voivat 
kumpikin pyytää uudelleen käsiteltäväksi komission päätöksen, jota ne 
vastustavat; 

k) kun neuvosto käsittelee lainsäädäntöä, se kokoontuu koolle julkisesti; 

l) kun tulevaisuudessa tehdään tarkistuksia perustuslakisopimukseen, myös 
Euroopan parlamentti voi esittää ehdotuksia, ja valmistelukunnan pitää 
tarkastella kaikkia ehdotettuja tarkistuksia, ellei parlamentti päätä tämän olevan 
tarpeetonta; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 201 
4 kohta 

4. toteaa, että kansalaiset voivat paremmin valvoa Euroopan unionin toimintaa 
toimielinten selkeämmän demokraattisen vastuun myötä, etenkin seuraavista syistä: 

 a) jäsenvaltioiden parlamentit sekä paikallis- ja alueviranomaiset saavat, alueiden 
komitean välityksellä, kaikki unionin ehdotukset hyvissä ajoin keskustellakseen 
niistä ministerien kanssa ennen neuvoston kokouksia, ne voivat toteuttaa 
etukäteisvalvontaa ja ne saavat lisäksi oikeuden vastustaa lainsäädäntöehdotusta, 
jos se niiden mielestä on unionin toimivallan ulkopuolella; 

b) Euroopan unionin kaikkien lakien, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, 
hyväksyntä edellyttää kansallisten hallitusten (Euroopan unionin neuvostossa) 
sekä suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin hyväksyntää; kyseessä on 
parlamentaarinen menettely, jota ei ole missään muussa vastaavassa 
järjestelmässä; 

c) Euroopan parlamentti päättää tasa-arvoisesti neuvoston kanssa suurimmasta osasta 
unionin lainsäädäntöä; 

d) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin 
vaalien tulos otetaan huomioon ja näin ollen Euroopan unionin kansalaisten 
enemmistön poliittinen tahto otetaan huomioon; 
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e) neuvoston yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa nimittämä 
ulkoasiainministeri on vastuussa sekä parlamentille eli kansalaisille että 
neuvostolle eli hallituksille; 

f) parlamentti voi päättää yhdessä neuvoston kanssa kaikista Euroopan unionin 
menoista (eikä vain osasta menoja eli niin kutsutuista ei-pakollisista menoista, 
kuten tällä hetkellä tapahtuu), joita valvotaan näin ollen täysin demokraattisesti; 

g) Poistetaan. 

h) neuvosto kokoontuu julkiseen istuntoon keskustellakseen unionin 
lainsäädännöstä ja hyväksyäkseen lakeja; 

i) myös Euroopan parlamentilla on oikeus esittää tulevaisuudessa tarkistuksia 
perustuslakisopimukseen, jonka käsittely uskotaan Euroopan parlamentin, 
kansallisten parlamenttien, hallitusten ja komission edustajista koostuvalle 
valmistelukunnalle, eli pääpiirteissään niiden valmistelukuntien toiminnan 
pohjalta, jotka ovat laatineet menestyksellisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja Euroopan unionin perustuslakisopimusluonnoksen; 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Tarkistus 202 
4 kohdan johdantokappale 

4. katsoo, että seuraavat muutokset parantavat varsin vähän unionin toimintaan 
kohdistuvaa kansalaisten harjoittamaa demokraattista valvontaa; 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 203 
4 kohdan johdantokappale 

(Jos tämä tarkistus hyväksytään, putoaa pois 5 kohta ja otsikko "Kansalaisoikeuksien 
parantaminen".) 

4. pitää myönteisenä, että kansalaiset voivat paremmin valvoa Euroopan unionin toimia 
lisääntyneen demokraattisen vastuun myötä, ja on iloinen siitä, että kansalaisten 
yksilöoikeuksia vahvistetaan, etenkin seuraavien parannusten seurauksena: 

 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 204 
4 kohdan a alakohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Tarkistus 205 
4 kohdan a alakohta 

a) Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä edellyttää jäsenvaltioiden parlamenttien 
käsittelyä ja, lukuisista voimassa olevista poikkeuksista huolimatta, niin 
jäsenvaltioiden hallitusten (Euroopan unionin neuvosto) kuin myös suorilla vaaleilla 
valitun Euroopan parlamentin hyväksyntää; kyseessä on parlamentaarinen menettely, 
jota ei ole missään muussa vastaavassa järjestelmässä; 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 206 
4 kohdan a alakohta 

a) Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä edellyttää jäsenvaltioiden parlamenttien 
käsittelyä, ja, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin jäsenvaltioiden hallitusten 
(Euroopan unionin neuvosto) kuin myös suorilla vaaleilla valitun Euroopan 
parlamentin hyväksyntää; kyseessä on parlamentaarinen menettely, jota ei ole missään 
muussa ylikansallisessa järjestelmässä; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 207 
4 kohdan b alakohta 

b) jäsenvaltioiden parlamentit saavat kaikki unionin ehdotukset hyvissä ajoin voidakseen 
keskustella niistä ennen niiden hyväksymistä, ja ne saavat lisäksi oikeuden vastustaa 
lainsäädäntöehdotusta, jos se niiden mielestä on unionin toimivallan ulkopuolella; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 208 
4 kohdan b a alakohta (uusi) 

b a) painotetaan Euroopan unionin alueellista ja paikallista ulottuvuutta vahvistamalla 
määräyksiä, joilla edistetään alueiden osallistumista kunkin jäsenvaltion 
valtuuskuntaan neuvostossa, toissijaisuusperiaatteen laajaa huomioon ottamista 
pöytäkirjassa toissijaisuusperiaatteesta, sen alueellisen ulottuvuuden soveltamiseksi, 
alueiden komitean vahvistamista ja Euroopan kulttuurillisen ja kielellisen 
monimuotoisuuden arvostuksen vahvistamista; 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Tarkistus 209 
4 kohdan c alakohta 

c) Euroopan parlamentti päättää tasa-arvoisesti neuvoston kanssa huomattavasta osasta 
unionin lainsäädäntöä; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling 

Tarkistus 210 
4 kohdan c alakohta 

c) Euroopan parlamentti päättää yleensä tasa-arvoisesti neuvoston kanssa suurimmasta 
osasta unionin lainsäädäntöä; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 211 
4 kohdan c alakohta 

(Siirretään 4 kohdan c alakohta uudeksi 4 kohdan a alakohdaksi.) 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 212 
4 kohdan c a alakohta (uusi) 

c a) eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotolla perustuslakiin sisällytetään suora 
demokraattinen väline, jonka avulla kansalaiset voivat esittää EU:n oikeutta 
koskevia vaatimuksia; 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès 

Tarkistus 213 
4 kohdan d alakohta 

Poistetaan. 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 214 
4 kohdan d alakohta 

d) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan, jolloin Euroopan 
parlamentin vaalien tulos vaikuttaa komission puheenjohtajan valintaan; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 215 
4 kohdan e alakohta 

e) neuvoston yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa nimittämä 
ulkoministeri on vastuussa sekä parlamentille että neuvostolle; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 216 
4 kohdan f alakohta 

f) uusi talousarviomenettely edellyttää, että sekä neuvosto että parlamentti hyväksyvät 
kaikki unionin menot poikkeuksetta, jolloin kaikki menot alistetaan 
kokonaisvaltaiseen demokraattiseen valvontaan; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 217 
4 kohdan f alakohta 

f) uusi talousarviomenettely edellyttää, että sekä neuvosto että parlamentti hyväksyvät 
kaikki unionin menot siten, että huomattava osa siitä, niin kutsutut pakolliset menot, 
eivät enää ole neuvoston yksipuolisen päätöksen alaisia, vaan niihin kohdistuu 
kokonaisvaltainen demokraattinen valvonta Euroopan parlamentin kautta; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 218 
4 kohdan g alakohta 

g) komissiolle uskotun lainsäädäntävallan käyttöä seurataan (poistetaan) 
yhteisvalvontajärjestelmän avulla siten, että parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin 
pyytää uudelleen käsiteltäväksi komission päätöksen, jota ne vastustavat; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 219 
4 kohdan h alakohta 

h) toimiessaan lainsäätäjänä neuvosto (poistetaan) kokoontuu koolle julkisesti; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling 

Tarkistus 220 
4 kohdan i a alakohta (uusi) 

i a) komissio ei voi enää jättää huomiotta Euroopan parlamentin vaatimuksia, jotka 
koskevat lakiehdotusten esittämistä, vaan sen on tehtävä vaatimuksia koskeva 
muodollinen päätös; 

 Or. de 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 221 
4 kohdan i a alakohta (uusi) 

(lisätään 5 kohdan a, b, c ja d alakohta.) 

i a) kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien säännösten ja kaikkien 
unionin toimielinten toteuttamien tai lainsäädäntöön perustuvien toimien on oltava 
perustuslakisopimusehdotuksessa määrättyjen perusoikeuksien mukaisia, mutta 
nämä eivät saa heikentää jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä; 

i b) uudet määräykset helpottavat kansalaisten ja edustuksellisten järjestöjen 
osallistumista unionista käytäviin keskusteluihin; 

i c) kansalaisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään 
edellyttävät unionin lainsäädäntöä perustuslakisopimuksen panemiseksi täytäntöön; 

i d) yksityisillä kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan 
eurooppalaisissa tuomioistuimissa; 

(Jos tämä tarkistus hyväksytään, putoaa pois 5 kohta ja otsikko "Kansalaisoikeuksien 
parantaminen".) 

 

 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 222 
4 kohdan i a alakohta (uusi) 

(entinen 5 kohdan a alakohta muutettuna)  

i a) kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien säännösten ja kaikkien 
unionin toimielinten toteuttamien tai lainsäädäntöön perustuvien toimien on oltava 
perustuslakisopimusehdotuksessa määrättyjen perusoikeuksien mukaisia; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 223 
4 kohdan i b alakohta (uusi) 

(entinen 5 kohdan b alakohta)  

i b) uudet määräykset helpottavat kansalaisten ja edustuksellisten järjestöjen 
osallistumista unionista käytäviin keskusteluihin; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 224 
4 kohdan i c alakohta (uusi) 

(entinen 5 kohdan c alakohta)  

i c) kansalaisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään 
edellyttävät unionin lainsäädäntöä perustuslakisopimuksen panemiseksi täytäntöön; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 225 
4 kohdan i d alakohta (uusi) 

(entinen 5 kohdan d alakohta)  

i d) yksityisillä kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan 
eurooppalaisissa tuomioistuimissa; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud 

Tarkistus 226 
4 kohdan i a alakohta (uusi) 

i a) perustuslakisopimuksen tarkistamismahdollisuuksien osalta kansalaisilla on täysi 
oikeus esittää vetoomuksia tiettyjen ehtojen perusteella, jotta he voivat tuoda esille 
oman mielipiteensä; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 227 
4 a kohta (uusi) 

4 a. pahoittelee, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan oikeudellista ja poliittista 
soveltamisalaa rajoitetaan; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 228 
5 kohdan otsikko 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 229 
5 kohdan otsikko 

Oikeudellisesti velvoittava perusoikeuskirja. 

 Or. pt 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Voggenhuber 

Tarkistus 230 
5 kohta 

Poistetaan. 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 231 
5 kohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Stubb 

Tarkistus 232 
5 kohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Tarkistus 233 
5 kohdan johdanto-osan kappale 

5. toteaa, että kansalaisten henkilökohtaisia oikeuksia ei ole itse asiassa vahvistettu 
riittävästi: 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 234 
5 kohta 

Kansalaisoikeuksien ja demokraattisen vastuun parantaminen 

5. katsoo, että kansalaisten perusoikeuksia suojellaan paremmin seuraavien parannusten 
avulla: 

 a) Euroopan unionin perusoikeuskirjan sisällyttäminen, jota Euroopan unionin 
toimielimet ja elimet unionin sekä jäsenvaltiot ovat velvollisia noudattamaan 
yhteisön lainsäädäntöä soveltaessaan, jäsenvaltioiden lainsäädäntöä noudattaen; 

 b) työmarkkinaosapuolten ja sosiaalisen vuoropuhelun roolin institutionaalinen 
tunnustaminen sekä yhdistysten ja kansalaisyhteiskunnan roolin tunnustaminen, 
jolla taataan kansalaisten ja edustuksellisten järjestöjen osallistuminen unionista 
käytäviin keskusteluihin; 

 c) miljoonalla unionin kansalaisella on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, 
joita he pitävät välttämättöminä perustuslakisopimuksen täytäntöönpanon 
kannalta; 

 d) yksittäisille kansalaisille, eikä pelkästään jäsenvaltioille ja oikeushenkilöille, 
annetaan mahdollisuus kääntyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen puoleen 
silloin kun yhteisön toimielimet loukkaavat kansalaisten perusoikeuksia; 

 d a) solidaarisuuslauseke, jonka perusteella unionin jäsenvaltiot sitoutuvat 
yhdistämään voimansa turvallisuuden takaamiseksi ja auttamaan kansalaisiaan 
terrorihyökkäysten, luonnonkatastrofien tai ihmisen toiminnasta johtuvien 
suuronnettomuuksien sattuessa; 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou 

Tarkistus 235 
5 kohta 

5. pitää myönteisenä, että kansalaisten henkilökohtaisia oikeuksia ja näin ollen unionin 
koko sosiaalista ulottuvuutta vahvistetaan seuraavien parannusten avulla: 

 – a) Euroopan unionin perusoikeuskirjan sisällyttäminen  perustuslakisopimukseen; 

 a) kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien säännösten ja kaikkien 
unionin toimielinten toteuttamien tai lainsäädäntöön perustuvien toimien on oltava 
perustuslakisopimusehdotuksessa määrättyjen perusoikeuksien mukaisia, mutta 
nämä eivät saa heikentää jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä; 
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 b) uudet määräykset helpottavat kansalaisten ja edustuksellisten järjestöjen 
osallistumista unionista käytäviin keskusteluihin tarjotessaan roolin huomattavan 
monille kansalaisille; 

 c) kansalaisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään 
edellyttävät unionin lainsäädäntöä perustuslakisopimuksen panemiseksi täytäntöön; 

 d) yksityisillä kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan 
eurooppalaisissa tuomioistuimissa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 236 
5 kohdan - a alakohta (uusi) 

– a) Euroopan unionin perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakisopimukseen, 
minkä myötä oikeuksista tulee täysin täytäntöönpanokelpoisia soveltamisalallaan; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 237 
5 kohdan - a alakohta (uusi) 

– a) Perusoikeuskirja on Euroopan unionin moraalinen perusta, sen kulttuurillinen ja 
poliittinen perintö; 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Tarkistus 238 
5 kohdan a alakohta 

a) perustuslakisopimukseen sisältyvien perusoikeuksien soveltamisalaa on rajoitettu 
tiukasti; 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 239 
5 kohdan a alakohta 

a) kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien säännösten ja kaikkien unionin 
toimielinten toteuttamien tai lainsäädäntöön perustuvien toimien on oltava 
perustuslakisopimusehdotuksessa määrättyjen perusoikeuksien mukaisia (poistetaan); 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 240 
5 kohdan a alakohta 

a) kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien säännösten ja kaikkien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden toteuttamien tai lainsäädäntöön perustuvien toimien on 
oltava nyt perustuslakisopimukseen sitovana sisällytetyssä perusoikeuskirjassa 
määrättyjen perusoikeuksien mukaisia (poistetaan); 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 241 
5 kohdan a a alakohta (uusi) 

a a) Euroopan unionin perusoikeuskirja sisällytetään Euroopan perustuslaista tehtyyn 
sopimukseen, jolloin siitä tulee oikeudellisesti velvoittava; 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 242 
5 kohdan b alakohta 

b) uudet määräykset helpottavat kansalaisten, (poistetaan) edustuksellisten järjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista unionista käytäviin keskusteluihin; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Tarkistus 243 
5 kohdan b alakohta 

b) uudet määräykset helpottavat kansalaisten ja edustuksellisten järjestöjen osallistumista 
unionista käytäviin keskusteluihin, mutta kirkot ja uskonnolliset yhdistykset tai 
yhteisöt nauttivat tässä yhteydessä erityisasemasta, joka ei ole perusteltu;  

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 244 
5 kohdan c alakohta 

c) perustuslaista tehtyyn sopimukseen sisällytetyn kansalaisaloitteen (jota Euroopan 
parlamentti pitää erittäin tärkeänä) avulla kansalaisilla on mahdollisuus esittää 
ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään edellyttävät unionin lainsäädäntöä 
perustuslakisopimuksen panemiseksi täytäntöön; 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 245 
5 kohdan c alakohta 

c) kansalaisilla on mahdollisuus esittää kansalaisaloitteiden kautta ehdotuksia asioista, 
jotka heidän mielestään edellyttävät unionin lainsäädäntöä perustuslakisopimuksen 
panemiseksi täytäntöön; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 246 
5 kohdan c alakohta 

c) kansalaisilla on mahdollisuus esittää lainsäädäntöehdotuksia asioista, jotka heidän 
mielestään edellyttävät unionin säädöstä perustuslakisopimuksen panemiseksi 
täytäntöön; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex, 
Béatrice Patrie 

Tarkistus 247 
5 kohdan c alakohta 

c) kansalaisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään 
edellyttävät unionin lainsäädäntöä perustuslakisopimuksen panemiseksi täytäntöön, 
mutta komissio ei ole millään tavoin velvollinen ottamaan huomioon näiden toiveita 
tai perustelemaan, miksi se mahdollisesti kieltäytyy esittämästä 
lainsäädäntöehdotusta; 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 248 
5 kohdan d alakohta 

d) yksityisillä kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves 

Tarkistus 249 
5 kohdan d a alakohta (uusi) 

d a) Peruskirjan arvoissa heijastuu taustalla oleva perustuslaillinen lähentyminen, joka 
oli edellytyksenä jo valtioiden liittymiselle unioniin; nyt se saa oikeudellisen voiman 
ja antaa unionille perustuslaillisen isänmaan luonteen; 

 Or. pt 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 250 
5 kohdan d a alakohta (uusi) 

d a) Euroopan unioni velvoitetaan liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen; 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Tarkistus 251 
Otsikko ja 5 a, 5 b, 5 c ja 5 d alakohta (uusi) 

EU:n militarisoiminen 

5 a) panee merkille, että Euroopan perustuslakisopimusehdotus lisää Euroopan unionin 
militarisoimista; 

b) hylkää ajatuksen kollektiivisista turvatakeista, joilla Länsi-Euroopan unionin 
sotilaallinen ulottuvuus siirretään unionin toiminta-alaan; 
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c) kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan perustuslakisopimusehdotukseen ei 
sisälly erityistä vaatimusta Yhdistyneiden kansakuntien valtuutuksesta EU:n 
sotilaallisille operaatioille; katsoo, että YK:n valtuutus on ainoa keino laillistaa 
sotilaalliset operaatiot kansainvälisessä lainsäädännössä; 

d) huomauttaa, että kriisinhallinnan rauhanpalauttamisoperaatiot ovat hyökkäävää 
toimintaa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Tarkistus 252 
Otsikko ja 5 a kohta (uusi) 

Sosiaalisen ulottuvuuden ja tasa-arvoperiaatteen vahvistaminen 

5. pitää myönteisenä sitä, että Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta ja tasa-
arvoperiaatetta vahvistetaan seuraavien parannusten avulla: 

a) unionin perustana oleviin kaikille jäsenvaltioille yhteisiin arvoihin on lisätty 
ihmisarvon, tasa-arvon ja vähemmistöjen yksilöllisen suojan periaatteiden ohella 
myös moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
yhteisvastuu sekä naisten ja miesten yhdenveroinen asema; 

b) unioni pyrkii suurelta osin sosiaaliseen markkinatalouteen, jonka tavoitteita ovat 
täystyöllisyys ja sosiaalinen kehitys; se vastustaa sosiaalista syrjäytymistä ja 
syrjintää ja tukee sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sosiaaliturvaa, naisten ja 
miesten yhtäläistä asemaa, sukupolvien välistä yhteisvastuuta sekä lapsen 
oikeuksien suojelua; 

c) lisäksi unioni ottaa kaikissa tulevissa toimissa huomioon vaatimukset, jotka 
koskevat työllisyyden korkean tason tukemista, asianmukaisen sosiaaliturvan 
takaamista, sosiaalisen syrjäytymisen estämistä sekä yleisen ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa ja kansanterveyttä; 

d) unioni tunnustaa työmarkkinaosapuolten roolit ja tukee niitä korostaen etenkin 
niiden itsenäisyyttä ja edistäen sosiaalista vuoropuhelua; 

e) unioni voi tulevaisuudessa tehdä jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan koordinointia 
koskevia aloitteita; 
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f) unioni määrittää tulevaisuudessa yleiseen taloudelliseen etuun liittyviä palveluja 
koskevat periaatteet ja ehdot sen varmistamiseksi, että palvelut pystyvät täyttämään 
tehtävänsä myös taloudellisesti yhä yhdentyneemmässä unionissa; 

 

 Or. de 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Dehaene 

Tarkistus 253 
5 a kohta (uusi) 

(Uuden otsikon "Unioni globaalina toimijana" jälkeen lisätään 3 kohdan d, e ja f alakohta.) 

Unioni globaalina toimijana 

5. on vakuuttunut siitä, että perustuslain voimaantulo vahvistaa unionin roolia 
globaalina toimijana seuraavista syistä: 

a) Euroopan unionin ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan 
komission jäsenen virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, 
yhdistetään unionin "ulkoministeriksi", jolla on oikeus puhua unionin nimissä 
asioista, joista unionilla on yhteinen kanta; 

b) aiemmin Euroopan yhteisölle kuuluneen oikeushenkilöyden myöntäminen 
Euroopan unionille tehostaa unionin valmiuksia toimia kansainvälisissä suhteissa 
ja päästä osaksi kansainvälisiä sopimuksia; 

c) unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita puolustuspolitiikan alalla 
vahvistetaan; 

(Jos tämä tarkistus hyväksytään, 3 kohdan d, e ja f kohta putoavat pois.) 

 Or. nl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 254 
6 kohta 

6. suhtautuu varauksellisesti perustuslakisopimusehdotukseen ja haluaa tehdä 
muutoksia perustuslakisopimusehdotuksen III osastoon, jotta sosiaalialan ja 
verotuksen yhdenmukaistaminen olisi mahdollista ennen kuin jäsenvaltioita 
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kehotetaan ratifioimaan sopimus; asettaa vähimmäisvaatimukseksi, että unionin 
sisäisten politiikoiden ja toimintojen ns. yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä ei 
estetä yksimielistä päätöstä edellyttävällä kaksinkertaisella vaatimuksella; toteaa, 
että tämä kaksinkertainen vaatimus perustuu puhtaasti hallitustenväliseen 
logiikkaan ja estää dynaamisen kehityksen, joka perustuu unionin kansalaisten 
tahtoon; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Wojciech Wierzejski 

Tarkistus 255 
6 kohta 

6. hylkää perustuslakisopimuksen; 

 Or. pl 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ole Krarup, Esko Olavi Seppänen 

Tarkistus 256 
6 kohta 

6. (poistetaan) kehottaa yksittäisiä jäsenvaltioita ratifioimaan perustuslakisopimuksen 
vasta sen jälkeen, kun kansanäänestyksellä on varmistettu äänestäjien enemmistö, 
jos tällainen kansanäänestys on mahdollinen ja toteutettavissa asianomaisessa 
jäsenvaltiossa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 257 
6 kohta 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 Or. it 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 258 
6 kohta 

6. hyväksyy Euroopan perustuslain ja kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan sen; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff 

Tarkistus 259 
6 kohta 

6. hyväksyy perustuslakisopimuksen ja kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan unionin 
kansoja ja kansakuntia ratifioimaan sen; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bronisław Geremek 

Tarkistus 260 
6 kohta 

6. hyväksyy perustuslakisopimuksen ja kannattaa vilpittömästi sen ratifiointia; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Wojciech Wierzejski 

Tarkistus 261 
7 kohta 

Poistetaan. 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 262 
7 kohta 

7. suhtautuu epäröivästi siihen, että perustuslakisopimus tarjoaa Euroopan unionin 
tulevaa kehitystä varten vakaat puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen on 
mahdollista ja joiden on suunniteltu kestävän pitkään, mutta joita on mahdollista 
mukauttaa; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 263 
7 kohta 

7. katsoo, että perustuslakisopimus on Euroopan integraatiokehityksen kannalta 
historiallinen etappi sillä, ensimmäistä kertaa, se tarjoaa Euroopan unionille 
(poistetaan) vakaat ja kestävät puitteet, millä taataan samanaikaisesti 
integraatiokehityksen jatkuminen ja edistetään tarvittavia sopeutustoimia 
tulevaisuudessa; 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 264 
7 kohta 

7. on vakuuttunut siitä, että Euroopan perustuslaki antaa Euroopan unionin tulevaa 
kehitystä varten vakaat puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen on mahdollista, ja 
kestää pitkään, vaikka sitä voidaankin muuttaa edellä mainituilla tavoilla; 

 Or. es 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Riccardo Ventre 

Tarkistus 265 
7 kohta 

7. uskoo, että perustuslakisopimus tarjoaa edelleen Euroopan unionin tulevaa kehitystä 
varten vakaat puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen saattaa olla mahdollista ja 
joiden on suunniteltu kestävän jatkossakin; 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 266 
7 kohta 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 267 
7 kohta 

7. uskoo, että perustuslakisopimus tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten 
vakaat puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen on mahdollista, samalla kun se 
tarjoaa mekanismit tarkistamiseensa tilanteessa, jossa tarkistaminen on tarpeen tai 
poliittisesti tarkoituksenmukaista varsinkin pyrittäessä yksinkertaistamaan sitä 
edelleen; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gérard Onesta, Monica Frassoni 

Tarkistus 268 
7 kohta 

7. uskoo, että perustuslakisopimus tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten 
vakaat puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen on mahdollista ja joiden on 
suunniteltu kestävän pitkään, mutta joita on mahdollista mukauttaa; ilmoittaa näiltä 
osin olevansa halukas käyttämään uutta aloiteoikeutta, joka sille myönnetään 
perustuslakisopimuksessa esittääkseen sopimusta koskevia parannusehdotuksia 
sekä korjatakseen tässä päätöslauselmassa esille tuotuja puutteita; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 269 
7 kohta 

7. uskoo, että perustuslakisopimus tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten 
vakaat puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen on mahdollista ja joiden on 
suunniteltu kestävän pitkään, mutta joita on mahdollista mukauttaa esimerkiksi 
laajentamalla sen soveltamisalaa ja yksinkertaistamalla määräenemmistön 
laskentamallia sekä tarjoamalla tehokkaampi yksinkertaistettu menettely 
perustuslakisopimuksen tulevia tarkistuksia varten ja perustamalla erillinen 
lakiasäätävä neuvosto; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Tarkistus 270 
8 kohta 

Poistetaan. 

 Or. fr 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Wojciech Wierzejski 

Tarkistus 271 
8 kohta 

Poistetaan. 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 272 
8 kohta 

8. toivoo, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat ratifioida 
perustuslakisopimuksen vuoden 2006 puoliväliin mennessä järjestäen 
mahdollisuuksien mukaan kansanäänestyksen; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 273 
8 kohta 

8. kannustaa kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita käyttämään 
perustuslakisopimuksen ratifiointia mahdollisuutena käynnistää laajoja ja ajan 
tasalla olevia keskusteluja kansalaistensa kanssa Euroopan yhdentymisen 
peruskysymyksistä ja toivoo, että kaikki (poistetaan) jäsenvaltiot voivat ratifioida 
perustuslakisopimuksen vuoden 2006 puoliväliin mennessä; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mercedes Bresso 

Tarkistus 274 
8 kohta 

8. toivoo, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat ratifioida 
perustuslakisopimuksen vuoden 2006 puoliväliin mennessä; toteaa joka tapauksessa, 
että jos kahden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta ainoastaan 
20 jäsenvaltiota on ratifioinut sen, sopimuksen on kuitenkin tultava voimaan näiden 
jäsenvaltioiden välillä; 

 Or. it 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 275 
9 kohta 

9. toistaa pyyntönsä yhteisön toimielimille ja jäsenvaltioiden hallituksille, 
parlamenteille sekä alueellisille ja paikallisille viranomaisille kaikkien mahdollisten 
ponnistelujen käyttämiseksi, jotta unionin kansalaiset saisivat selkeää ja objektiivista 
tietoa perustuslakisopimusluonnoksen sisällöstä, ja toimien siinä aina 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen aktiivisen yhteistyön avustamina; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 276 
9 kohta 

9. toistaa pyyntönsä kaikkien mahdollisten ponnistelujen käyttämiseksi, jotta unionin 
kansalaiset saisivat selkeää ja objektiivista tietoa perustuslakisopimusluonnoksen 
sisällöstä varsinkin sellaisten harhaanjohtavien ehdotusten vastustamiseksi, joiden 
mukaan perustuslakisopimus johtaisi keskitetyn eurooppalaisen supervaltion 
luomiseen, heikentäisi EU:n sosiaalista ulottuvuutta tai jättäisi huomioimatta 
Euroopan historialliset ja henkiset juuret; 

 Or. en 

 



 

AM\546089FI.doc 95/96 PE 347.293v02-00/1-282 

 FI 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gérard Onesta, Monica Frassoni 

Tarkistus 277 
9 kohta 

9. toistaa pyyntönsä kaikkien mahdollisten ponnistelujen käyttämiseksi, jotta unionin 
kansalaiset saisivat selkeää ja objektiivista tietoa perustuslakisopimusluonnoksen 
sisällöstä; kehottaa näiltä osin Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita 
jaettaessa kansalaisille perustuslakisopimusta (täydellisenä tai lyhennettynä 
versiona) erottamaan selkeästi nykyisissä perussopimuksissa jo voimassa olevat 
elementit perustuslakisopimuksen mukanaan tuomista määräyksistä niin 
pedagogisten syiden kuin myös asiayhteyksien selventämisen vuoksi; 

 Or. fr 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen 

Tarkistus 278 
9 a kohta (uusi) 

9 a. toistaa, että alunperin Euroopan parlamentin ehdottama valmistelukuntaa koskeva 
uusi metodi, jossa kootaan yhteen ryhmä Euroopan parlamenttiin ja jäsenvaltioiden 
parlamentteihin valituista jäsenistä sekä hallitusten edustajista ja Euroopan 
komissiosta, on osoittautunut onnistuneeksi, avoimeksi, läpinäkyväksi ja 
moniarvoiseksi poliittiseksi prosessiksi, ja että sitä olisi käytettävä uudelleen 
Euroopan perustuslakisopimuksen tulevissa mukautuksissa; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bronisław Geremek 

Tarkistus 279 
9 a kohta (uusi) 

9 a. kehottaa Euroopan kansoja ja kansalaisia varmistamaan perustuslakisopimuksen 
ratifioinnin suoraan tai valitsemiensa edustajien kautta; 

 Or. en 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Tarkistus 280 
9 a kohta (uusi) 

9 a. korostaa, että Euroopan parlamentti tekee kaiken voitavansa edistääkseen 
Euroopan perustuslaista käytävää syvällistä keskustelua, johon osallistuvat 
toimielimet, yleisö ja tiedotusvälineet, ja sitoutuu aktiivisesti tukemaan 
ratifioimisprosessin onnistumista; 

 Or. es 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 281 
10 kohta 

10. päätyy ratkaisuun, että parlamentin yksikköjen, ulkoiset yksiköt mukaan lukien, olisi 
tarjottava yksityiskohtaista tietoa perustuslakisopimuksesta ja parlamentin kannasta 
siihen; 

 Or. en 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó 

Tarkistus 282 
10 a kohta (uusi) 

10 a) kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön jäsenvaltioiden 
kansallisille parlamenteille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevän valmistelukunnan entisille jäsenille. 

 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
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96

