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Resolutsiooni ettepanek 
 
Raportöörid soovitavad vastu võtta muudatusettepanekud 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 
(Jean-Luc Dehaene) (lisana viitele 2), 5 (Jean-Luc Dehaene) (viide 4 a, uus), 58 (Carlos 
Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 (Bronisław Geremek), 277 (Gérard Onesta, 
Monica Frassoni) ning teevad ettepaneku järgmiste kompromissmuudatusettepanekute 
tegemiseks: 
 
 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 1(Kompromissmuudatusettepanek põhjenduse A ning 
muudatusettepanekute 9 (Ignasi Guardans Cambó) ja 10 (Panayiotis Demetriou) 
asendamiseks. Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 8, 9 ja 10 kõrvale) 
Põhjendus A 

A. Euroopa Liit on oma ajaloos mänginud olulist rolli (muudatusettepanek 9: Guardans 
Cambó) pidevalt laieneva (kustutatud) rahu ja jõukuse, demokraatia 
(muudatusettepanek 10: Demetriou) ja vabaduse, õigluse ja julgeoleku loomisel; 

 Or. en 
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Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 2 
(Kompromissmuudatusettepanek põhjenduste B ja C ning muudatusettepanekute 15 (Andrew 
Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen), ja 23 (Panayiotis Demetriou) asendamiseks. 
Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 11–14 ja 18–22 kõrvale) 
Põhjendus B 

B. (kustutatud) põhiseadus (kustutatud) kinnistab need saavutused ning toob kaasa 
uuendusi, mis on hädavajalikud 25 liikmesriigist ja võimalik, et rohkematest 
liikmesriikidest koosneva liidu sisemise ja välise efektiivse toimesuutlikkuse 
säilitamiseks ja tõstmiseks; 

C. kustutatud 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 3 
(Kompromissmuudatusettepanek põhjenduste D ja E ning muudatusettepanekute 27 (Carlos 
Carnero González, Raimon Obiols i Germà) ja 35 (Maria da Assunção Esteves) 
asendamiseks. Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 25–32 kõrvale) 
Põhjendus D 

D. Euroopa Parlamendi jõupingutusi põhiseaduse koostamisel alates tema esimesest 
otsevalimisest on krooninud konvendi edu, mis koostas projekti demokraatlikul, 
esinduslikul ja läbipaistval meetodil, mis on täielikult tõestanud oma efektiivsust 
ning mis võttis arvesse Euroopa kodanike panust (muudatusettepanek 27: Carnero 
González, Obiols i Germà), saavutades kokkuleppe, mida IGC sisuliselt ei muutnud 
(muudatusettepanek 35: Esteves); 

E. kustutatud 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 4 
(Kompromissmuudatusettepanek põhjenduste F ja I asendamiseks. Vastuvõtmise korral 
jäävad muudatusettepanekud 42–55 ja 75–99 kõrvale) 
Põhjendus F 

F. põhiseadusest kui kompromissist, mis pidi olema kõikidele liikmesriikidele 
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vastuvõetav, jäeti paratamatult välja mõned Euroopa Parlamendi ja konvendi 
ettepanekud, mis nende autorite arvates oleksid liitu veelgi edendanud ja millest 
paljud jäävad ka tulevikus võimalikuks; 

I. kustutatud 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 5 
(Kompromissmuudatusettepanek põhjenduse H ning muudatusettepanekute 70 (Ignasi 
Guardans Cambó) ja 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) asendamiseks 
(esimene osa kustutatud). Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 60–74 kõrvale) 
Põhjendus H 

H. (kustutatud) põhiseaduse kohta on avaliku arutelu käigus esitatud kriitikat, mis ei 
vasta selle tegelikule sisule ja selle sätete õiguslikele tagajärgedele 
(muudatusettepanek 70: Guardans Cambó), sest põhiseadus ei vii tsentraliseeritud 
superriigi loomisele, see tugevdab, mitte ei nõrgenda liidu sotsiaalset mõõdet 
(muudatusettepanek 67: Carnero González, Obiols i Germà), eiramata Euroopa 
ajaloolisi ja vaimseid juuri, kuna see viitab tema kultuurilisele, usulisele ja 
humanistlikule pärandile; 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 6 
(Kompromissmuudatusettepanek lõike 1 ja muudatusettepanekute 103 (Carlos Carnero 
González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo 
Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff) ja 109 (Sérgio Sousa Pinto) asendamiseks. 
Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 103–110 kõrvale) 
Lõige 1 

1. järeldab, et põhiseadus on globaalselt (kustutatud) hea kompromiss ning tohutu 
(muudatusettepanek 108: Duff) edasiminek olemasolevatelt lepetelt, mis selle 
rakendamise järel toob kaasa ilmse kasu (kustutatud) kodanikele (ja Euroopa 
Parlamendile ning riikide parlamentidele, mis on kodanike demokraatlikuks 
esinduseks), liikmesriikidele (sealhulgas nende piirkondadele ja kohalikele 
ametivõimudele), Euroopa Liidu institutsioonide efektiivsele toimimisele ning seega 
kogu liidule tervikuna (muudatusettepanek 107: Leinen); 
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 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 7 
(Kompromissmuudatusettepanek lõike 2 ees oleva alapealkirja (Vastuvõtmise korral jäävad 
muudatusettepanekud 112–116 kõrvale), lõike 3 ees oleva alapealkirja (Vastuvõtmise korral 
jäävad muudatusettepanekud 158–162 kõrvale), lõike 4 ees oleva alapealkirja (Vastuvõtmise 
korral jäävad muudatusettepanekud 195–199 kõrvale) ja lõike 5 ees oleva alapealkirja 
(Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 228–229 kõrvale) asendamiseks 
 
Lõigete 2, 3, 4 ja 5 ees olevad pealkirjad 

Suurem selgus liidu olemuse ja eesmärkide osas   

Suurem efektiivsus ja tugevdatud roll maailmas 

Rohkem demokraatlikku vastutust 

Rohkem kodanikuõigusi 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 8 
(Kompromissmuudatusettepanek lõike 2 ning muudatusettepanekute 117 (Mercedes Bresso), 
118 (Jo Leinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon), 138 (Maria da Assunção Esteves), 
139 (Panayiotis Demetriou), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 145 (Andrew Nicholas Duff), 146 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 151 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) ja 
152 (Andrew Nicholas Duff) asendamiseks. Vastuvõtmise korral jäävad 
muudatusettepanekud 117–157 kõrvale) 
Lõige 2 

2. tervitab asjaolu, et (kustutatud) põhikiri annab kodanikele suurema selguse liidu 
olemuse ja eesmärkide ning liidu ja liikmesriikide vaheliste suhete osas, eriti kuna 
(muudatusettepanek 117: Bresso): 

a) Euroopa lepingute keeruka kompleksi asendab üksainus kergemini loetav 
dokument, milles sätestatakse liidu eesmärgid, volitused ja volituste piirid, liidu 
poliitikainstrumendid ja institutsioonid (muudatusettepanek 123: Dehaene); 

b) taaskinnitatakse liidu kaheloomulist seaduslikkust ning selgitatakse, et tegemist 
on riikide ja kodanike liiduga (muudatusettepanek 117: Bresso); 
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bb) kõikidele liikmesriikidele ühiste väärtuste kaanonit, millele liit tugineb ja mis 
loob tugeva sideme liidu kodanike vahel, on selgesõnaliselt väljendatud ja 
laiendatud (muudatusettepanek 252: Kaufmann); 

c) liidu eesmärgid ning põhimõtted, milles ta oma tegevuses ning suhetes 
liikmesriikidega lähtub, on täpsustatud ja paremini määratletud 
(muudatusettepanekud 117: Bresso ja 131: Reynaud, Castex, Ferreira, Hamon, 
Patrie, Peillon); 

d) “Euroopa Ühenduse” ja “Euroopa Liidu” segiajamine lõpeb, sest Euroopa Liit 
muutub üheks juriidiliseks isikuks ja struktuuriks (muudatusettepanek 118: 
Leinen); 

e) Euroopa õigusaktid lihtsustuvad ning nende terminoloogia muutub selgemaks: 
olemasolevad eri liiki aktid (määrused, direktiivid, otsused, raamotsused jms) 
asenduvad “Euroopa seaduste” ja “Euroopa raamseadustega”, kasutades 
arusaadavamat sõnavara (muudatusettepanekud 117: Bresso, 138: Esteves, 139: 
Demetriou ja 1 JURI arvamus); 

f) see näeb ette (muudatusettepanek 148: Demetriou) garantiid, et liit ei muutu 
mitte kunagi tsentraliseeritud kõikvõimsaks “superriigiks”: 

– tugev rõhuasetus (muudatusettepanek 145: Duff) “mitmekesisuses ühinenud” 
Euroopale omasele detsentraliseeritusele; 

– kohustus “respekteerida liikmesriikide poliitilistele ja põhiseaduslikele 
põhistruktuuridele, sealhulgas piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele 
omast riiklikku identiteeti”; 

– pädevuse üleandmise (mille kohaselt liidu ainsad pädevused on need, mille 
liikmesriigid on talle üle andnud), subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtted (muudatusettepanek 143: Guardans Cambó);  

– liikmesriikide enda osalemine liidu otsustamissüsteemis ning selles 
muudatusettepanekute tegemises (muudatusettepanek 146: Kaufmann); 

g) liidu sümbolite kaasamine põhikirja (muudatusettepanek 151: Kaufmann) 
suurendab (kustutatud) (muudatusettepanek 152: Duff) teadlikkust liidu 
institutsioonidest ja nende tegevusest; 

h) liikmesriikide vaheline solidaarsusklausel annab kodanikele terrorirünnaku või 
loodus- või inimpõhjustatud õnnetuse korral väljavaate saada tuge liidu kõikidest 
osadest; 

 Or. en 
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Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 9 
(Kompromissmuudatusettepanek lõike 3 ning muudatusettepanekute 165 (Andrew Nicholas 
Duff), 166 (Mercedes Bresso), 167 (Jo Leinen), 176 (Joachim Wuermeling), 177 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann), 178 (Ignasi Guardans Cambó), 180 (Andrew Nicholas Duff), 181 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 182 (Ignasi Guardans Cambó), 186 (Maria da Assunção Esteves) 
ja 253 (Jean-Luc Dehaene) asendamiseks. Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 
163–173, 175–194 ja 253 kõrvale) 
Lõige 3 

3. tervitab asjaolu, et põhikirja jõustumisega (muudatusettepanek 167: Leinen) suudavad 
liidu institutsioonid oma ülesandeid tõhusamalt täita (muudatusettepanek 165: Duff), 
eriti kuna: 

a) valdkondade arv, kus nõukogus kohtuvad valitsused teevad otsuseid 
kvalifitseeritud häälteenamusega ja mitte ühehäälselt, on oluliselt suurenenud, see 
aga on oluline tegur, mis võimaldab 25 liikmesriigist koosneval liidul toimida 
ilma vetode takistuseta (muudatusettepanek 166: Bresso); 

b) Euroopa Ülemkogu eesistuja ametiaeg on kaks ja pool aastat, mitte kuus kuud 
roteeruvalt; 

c) alates 2014. aastast (muudatusettepanek 177: Kaufmann) väheneb komisjoni 
liikmete arv (muudatusettepanek 176: Wuermeling); 

d) liidu märgatavus (muudatusettepanek 178: Guardans Cambó) ja suutlikkus 
ülemaailmselt tegutseda (muudatusettepanek 253: Dehaene) kasvavad oluliselt: 

– Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja ning välissuhete volinik – kaks 
dubleerimist ja segiminekut põhjustavat ametikohta – liidetakse ühtseks 
Euroopa välisministriks, kes on komisjoni asepresident (muudatusettepanek 
180: Duff) ja välisasjade nõukogu eesistuja ning ta võtab liidu nimel sõna 
asjades, milles viimasel on ühine seisukoht; 

– ühtne välistegevuse teenistus hakkab tegutsema välisministri alluvuses 
(muudatusettepanek 181: Kaufmann); 

– varem Euroopa Ühendusele kuulunud iseseisva õigusvõime andmine liidule 
suurendab tema suutlikkust tegutseda rahvusvahelistes suhetes ning olla 
osapooleks rahvusvahelistes lepingutes (muudatusettepanek 182: Guardans 
Cambó); 

– liidu suutlikkust arendada välja julgeoleku (muudatusettepanek 167 Leinen) 
ja kaitsepoliitika ühisstruktuure tugevdatakse vajaliku paindlikkusega, mis 
vastab liikmesriikide erinevatele lähenemistele nendes küsimustes; 

e) kustutatud 
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f) kustutatud 

g) liidu seadusandlike instrumentide arvu ja nende vastuvõtmise protseduure 
vähendatakse; selgitatakse seadusandlike ja rakendusinstrumentide erinevust 
(muudatusettepanek 166: Bresso); 

h) (kustutatud) justiits- ja siseküsimuste vallas on toiminguprotseduurid 
tulemuslikumad, võimaldades märgatavat edasiminekut justiits- 
(muudatusettepanek 186: Esteves ja LIBE arvamus), julgeoleku- ja 
sisserändeküsimustes; 

i) paljudes muudes küsimustes muutub eduka ühenduse meetodi kohaldamine 
lihtsamaks niipea, kui selleks on tekkinud poliitiline tahe (muudatusettepanek 
167: Leinen); 

j) kui kõik liikmesriigid ei soovi või ei suuda teatavaid poliitikaid korraga 
rakendada, on rohkem ruumi paindlikuks korralduseks; 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 10 
(Kompromissmuudatusettepanek lõike 4 ning muudatusettepanekute 201 (Mercedes Bresso), 
206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 (Joachim 
Wuermeling), 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans 
Cambó) ja 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) asendamiseks. Vastuvõtmise korral jäävad 
muudatusettepanekud 200–227 kõrvale) 
Lõige 4 

4. tervitab asjaolu, et kodanikud omandavad Euroopa Liidu tegevuse üle suurema 
kontrolli suurendatud demokraatliku vastutuse kaudu, eriti järgmiste täiustuste tõttu: 

a) kõik Euroopa Liidu õigusaktid läbivad enne vastuvõtmist riikide parlamentide 
kontrolli ning, kui vähesed erandid välja arvata, esitatakse heakskiitmiseks nii 
riikide valitsustele ((kustutatud) nõukogus) kui ka otse valitud Euroopa 
Parlamendile – sellisel tasemel parlamentaarset kontrolli ei ole mitte üheski teises 
riigiüleses (muudatusettepanek 206: Kaufmann) ega rahvusvahelises struktuuris; 

b) riikide parlamendid saavad kõik Euroopa Liidu ettepanekud kätte õigel ajal, et 
arutada neid oma ministritega enne, kui nõukogu võtab seisukoha 
(muudatusettepanek 207: Kaufmann), ning saavad ka õiguse eelnõule vastuväiteid 
esitada, kui nad leiavad, et see väljub Euroopa Liidu volituste piirest; 

c) Euroopa Parlament otsustab reeglina (muudatusettepanek 210: Wuermeling) 
(kustutatud) liidu õigusaktide üle nõukoguga võrdsetel alustel; 
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d) komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament, luues sel moel seose Euroopa 
valimiste tulemusega; 

e) Euroopa Nõukogu poolt komisjoni presidendiga kooskõlastatult määratud 
välisminister (muudatusettepanek 215: Kaufmann) on aruandekohustuslik nii 
Euroopa Parlamendi kui ka Euroopa Nõukogu ees; 

f) uus eelarvemenetlus nõuab kõikide Euroopa Liidu kulude kinnitamist nii Euroopa 
Nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi poolt ilma ühegi erandita, allutades sel 
moel kõik kulud täielikule demokraatlikule kontrollile (muudatusettepanek 216: 
Duff, Guardans Cambó); 

g) üleantud seadusandliku võimu teostamine (kustutatud) (muudatusettepanek 218: 
Kaufmann) komisjoni poolt viiakse üle Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 
ühise järelevalve uuele süsteemile, võimaldades neil kummalgi tagasi kutsuda 
komisjoni otsused, millele nad on vastu; 

h) (kustutatud) nõukogu arutab ja võtab vastu liidu õigusakte avalikul istungil 
(muudatusettepanek 201: Bresso); 

i) mis puudutab põhiseaduse edaspidist läbivaatamist, on ka Euroopa Parlamendil 
õigus esitada ettepanekuid, ning konvent kontrollib kõiki 
läbivaatamisettepanekuid, välja arvatud juhul, kui parlament nõustub, et see ei ole 
vajalik; 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 11 
(Kompromissmuudatusettepanek lõike 5 ning muudatusettepanekute 130 (Johannes 
Voggenhuber, Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 222 
(Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou), 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 246 (Andrew 
Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) ja 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann) asendamiseks. Vastuvõtmise korral jäävad muudatusettepanekud 230–
250 kõrvale) 
Lõige 5 

5. tervitab asjaolu, et kodanike üksikuid õigusi (muudatusettepanek 200 Leinen) 
tugevdatakse järgmiste täiustuste tõttu: 

a) ELi põhiõiguste harta lisamine (muudatusettepanek 235: Demetriou) 
põhiseaduse II osasse, mis tähendab, et kõik Euroopa Liidu õigussätted ning 
kõik ELi institutsioonide võetud või ELi õigusele tuginevad meetmed peavad 
vastama nendele normidele (kustutatud) (muudatusettepanekud 200: Leinen, 
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222: Stubb, 234: Bresso, 235: Demetriou, 236: Guardans Cambó ja 241: Carnero 
González, Obiols i Germà); 

aa) liit peab ühinema Euroopa inimõiguste konventsiooniga (muudatusettepanek 
250: Kaufmann), allutades seega liidu tema liikmesriikidega samale välisele 
läbivaatamisele; 

b) uued sätted võimaldavad kodanike, sotsiaalpartnerite, esindavate ühingute ja 
kodanikuühiskonna (muudatusettepanek 234: Bresso) osalemist liidu aruteludes; 

c) Euroopa kodanikualgatuse kasutuselevõtmine (muudatusettepanek 212: 
Voggenhuber), mis võimaldab kodanikel esitada (muudatusettepanek 246 Duff, 
Guardans Cambó) ettepanekud asjades, mille puhul nad leiavad, et põhiseaduse 
rakendamiseks (muudatusettepanek 234: Bresso) on vajalik liidu õigusakt; 

d) isikute õiguskaitse kättesaadavus seoses ühenduse õigusega paraneb 
(muudatusettepanekud 130: Voggenhuber, Frassoni ja 248: Kaufmann); 

 Or. en 

 

Kompromissmuudatusettepaneku esitajad: Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 

Muudatusettepanek 12 
(Kompromissmuudatusettepanek lõike 7 ning muudatusettepanekute 263 (Mercedes Bresso) 
ja 267 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó) asendamiseks. Vastuvõtmise korral 
jäävad muudatusettepanekud 261–269 kõrvale) 
Lõige 7 

7. usub, et käesolev põhiseadus tagab Euroopa Liidu tulevasele arengule stabiilse ja 
vastupidava (muudatusettepanek 263: Bresso) raamistiku, mis võimaldab edasist 
laienemist, tagades samas mehhanismid selle läbivaatamiseks, kui see on vajalik 
(muudatusettepanek 267: Duff, Guardans Cambó); 

 Or. en 
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