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Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 
Euroopan perustuslaista tehdystä sopimusehdotuksesta 
(2004/2129(INI) 

Päätöslauselmaesitys 
 
 

Esittelijät suosittelevat tarkistusten 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 (Jean-Luc Dehaene) 
(lisäyksenä johdanto-osan toiseen viitteeseen), 5 (Jean-Luc Dehaene), (johdanto-osan 
4 a viitteenä (uusi)), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 (Bronisław 
Geremek), 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) hyväksymistä ja ehdottavat seuraavia 
kompromissitarkistuksia: 
 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 1 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa johdanto-osan A kappaleen ja tarkistukset 9 (Ignasi 
Guardans Cambó), 10 (Panayiotis Demetriou). Jos tarkistus hyväksytään, tarkistukset 8, 9 ja 
10 raukeavat) 
Johdanto-osan A kappale 

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

 Or. en 
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 2 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa johdanto-osan B ja C kappaleen ja tarkistukset 15 
(Andrew Nicholas Duff, 16 (Jo Leinen), 17 (Jo Leinen), 23 (Panayiotis Demetriou). Jos 
tarkistus hyväksytään, tarkistukset 11–14 ja 18–22 raukeavat) 
Johdanto-osan B ja C kappale 

B. katsoo, että (poistetaan) perustuslaki (poistetaan) vahvistaa kyseiset saavutukset ja 
että se sisältää myös useita uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta 25:n ja 
mahdollisesti sitäkin useamman jäsenvaltion muodostaman unionin kykyä toimia 
tehokkaasti sisäisesti ja ulkoisesti voidaan ylläpitää ja parantaa, 

C. Poistetaan. 

 Or. en 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 3 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa johdanto-osan D ja E kappaleen ja tarkistukset 27 (Carlos 
Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 35 (Maria da Assunção Esteves). Jos tarkistus 
hyväksytään, tarkistukset 25–32 raukeavat) 
Johdanto-osan D ja E kappale 

D. katsoo, että Euroopan parlamentin tavoite saada aikaan perustuslaki, mikä on ollut 
parlamentin pyrkimyksenä sen ensimmäisistä suorista vaaleista lähtien, saavutettiin 
onnistuneesti valmistelukunnassa, joka laati ehdotuksen käyttäen demokraattista, 
edustuksellista ja avointa menetelmää, joka osoitti täysin tehokkuutensa, ja jossa 
otettiin huomioon Euroopan kansalaisten osallistuminen, minkä ansiosta 
yksimielisyys säilyi HVK:ssa oleelliselta osaltaan muuttumattomana, 

E. Poistetaan. 

 Or. en 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 4 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa johdanto-osan F ja I kappaleen. Jos tarkistus 
hyväksytään, tarkistukset 42–55 ja 75–99 raukeavat) 
Johdanto-osan F ja I kappale 

F. Perustuslaissa, jonka oli oltava kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyttävissä oleva 
kompromissi, jätettiin väistämättä huomioon ottamatta joitakin Euroopan 
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parlamentin tai valmistelukunnan tekemiä ehdotuksia, jotka tekijöidensä mukaan 
olisivat tuoneet unioniin uusia parannuksia, joista monien toteuttaminen on 
mahdollista myös tulevaisuudessa, 

I. Poistetaan. 

 Or. en 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 5 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa johdanto-osan H kappaleen ja tarkistukset 70 (Ignasi 
Guardans Cambó), 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (ensimmäinen osa 
poistetaan). Jos tarkistus hyväksytään, tarkistukset 60–74 raukeavat) 
Johdanto-osan H kappale 

H. katsoo, että perustuslakia on (poistetaan) moitittu julkisessa keskustelussa tavalla, 
joka ei vastaa sen määräysten todellista sisältöä ja oikeudellisia seurauksia, koska  
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. en 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 6 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa 1 kohdan ja tarkistukset 103 (Carlos Carnero González, 
Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo Leinen), 
108 (Andrew Nicholas Duff), 109 (Sérgio Sousa Pinto). Jos tarkistus hyväksytään, 
tarkistukset 103–110 raukeavat) 
1 kohta 

1. tekee johtopäätöksen, että (poistetaan) yleensä ottaen perustuslaki on hyvä 
kompromissi ja (poistetaan) olemassa oleviin perussopimuksiin verrattuna valtava 
parannus (poistetaan), joka voimaan tullessaan tarjoaa näkyviä etuja (poistetaan) 
kansalaisille (ja Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden parlamenteille heidän 
demokraattisina edustuslaitoksinaan) ja jäsenvaltioille (alueelliset ja 
paikallisviranomaiset mukaan lukien), ja tehostaa Euroopan unionin toimielinten 
ja näin ollen koko unionin toimintaa; 

 Or. en 
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 7 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa alaotsikon ennen 2 kohtaa (jos tarkistus hyväksytään, 
tarkistukset 112–116 raukeavat), alaotsikon ennen 3 kohtaa (jos tarkistus hyväksytään, 
tarkistukset 158–162 raukeavat), alaotsikon ennen 4 kohtaa (jos tarkistus hyväksytään, 
tarkistukset 195–199 raukeavat) ja alaotsikon ennen 5 kohtaa (jos tarkistus hyväksytään, 
tarkistukset 228–229 raukeavat) 
Otsikot ennen 2, 3, 4 ja 5 kohtia 

Unionin luonteen ja tavoitteiden tehostettu selkeyttäminen 

Tehokkuuden parantaminen ja roolin vahvistaminen maailmassa 

Demokraattisen vastuun lisääminen 

Enemmän oikeuksia kansalaisille 

 Or. en 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 8 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa 2 kohdan ja tarkistukset 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), 
152 (Andrew Nicholas Duff). Jos tarkistus hyväksytään, tarkistukset 117–157 raukeavat) 
2 kohta 

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

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

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

 bb) unionin perustana olevia kaikille jäsenvaltioille yhteisiä arvoja, jotka luovat 
vahvat siteet unionin kansalaisten välille, on selkeytetty ja laajennettu; 

 c) unionin arvoja ja tavoitteita sekä sen toimia ohjaavia periaatteita ja suhteita 
jäsenvaltioihin selvennetään ja ne määritellään entistä paremmin; 
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 d) sekaannus "Euroopan yhteisön" ja "Euroopan unionin" välillä poistuu, koska 
Euroopan unionista tulee yksi ainoa oikeudellinen yksikkö ja rakenne; 

 e) unionin lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja siinä käytettyä terminologiaa 
selvennetään:" eurooppalait" ja "eurooppapuitelait", joissa käytetään 
ymmärrettävämpää sanastoa, korvaavat nykyiset lukuisat säädöstyypit, 
(asetukset, direktiivit, päätökset, puitepäätökset jne.);  

 f) annetaan takeet, että unionista ei koskaan tule keskitettyä kaikkivoipaa 
"supervaltiota": 

  – "monimuotoisen yhtenäisyyden" käsitteeseen luontaisesti sisältyvän 
hajauttamisen vahva korostaminen, 

  –  velvollisuus "kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, mikä 
ilmenee niiden poliittisissa ja perustuslaillisissa perusrakenteissa, 
alueellinen ja paikallinen itsehallinto mukaan lukien", 

  – annetun toimivallan periaate (jonka mukaan unionilla on vain 
jäsenvaltioiden sille antama toimivalta), toissijaisuusperiaate ja 
suhteellisuusperiaate, 

  –  jäsenvaltioiden osallistuminen unionin päätöksentekojärjestelmään ja 
suostuminen siihen tehtäviin mahdollisiin muutoksiin, 

 g) unionin symbolien sisällyttäminen perustuslakiin parantaa (poistetaan) 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 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 9 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa 3 kohdan ja tarkistukset 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), 253 
(Jean-Luc Dehaene). Jos tarkistus hyväksytään, tarkistukset 163–173, 175–194 ja 253 
raukeavat) 
3 kohta 

3. pitää myönteisenä, että perustuslakisopimuksen myötä unionin toimielimet voivat 
toteuttaa tehtäviään tehokkaammin, erityisesti koska: 
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a) niiden alojen määrä kasvaa merkittävästi, joista hallitukset päättävät neuvostossa 
yksimielisen päätöksen sijasta määräenemmistöllä, mikä on välttämätöntä, jotta 
25 jäsenvaltion unioni voi toimia ilman, että sen toimintaa estetään veto-
oikeudella; 

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

c) komission jäsenmäärää vähennetään vuodesta 2014 lähtien; 

d) unionin näkyvyys ja sen kapasiteetti globaalina toimijana paranevat 
merkittävästi:  

 –  Euroopan unionin ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista 
vastaavan komission jäsenen virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja 
sekaannusta, yhdistetään unionin "ulkoministerille", joka on komission 
varapuheenjohtaja, joka toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana ja 
jolla on oikeus puhua unionin nimissä asioista, joista unionilla on yhteinen 
kanta, 

 – yhtenäinen ulkoisen toiminnan yksikkö toimii ulkoministerin alaisuudessa, 

 – aikaisemmin Euroopan yhteisölle kuuluneen oikeushenkilön aseman 
siirtäminen unionille parantaa unionin toimintakykyä kansainvälisissä 
suhteissa ja kykyä liittyä sopimuspuolena kansainvälisiin sopimuksiin, 

 – unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alalla vahvistetaan tarvittavalla joustavuudella, jonka 
ansiosta eri jäsenvaltioiden erilainen suhtautuminen mainittuihin asioihin 
otetaan huomioon; 

 e) Poistetaan. 

 f) Poistetaan. 

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

 h) (poistetaan) oikeus- ja sisäasioiden alalla käytetään tehokkaampia menettelyjä, 
joilla luvataan saada aikaan konkreettista edistystä oikeus-, 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 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 10 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa 4 kohdan ja tarkistukset 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), 218 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann). Jos tarkistus hyväksytään, tarkistukset 200–277 raukeavat) 
4 kohta 

4. pitää myönteisenä, että kansalaiset voivat paremmin valvoa Euroopan unionin toimia 
lisääntyneen demokraattisen vastuun myötä, etenkin seuraavien parannusten 
seurauksena: 

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

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

c) Euroopan parlamentti päättää yleensä tasa-arvoisesti neuvoston kanssa (poistetaan) 
unionin lainsäädännöstä; 

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

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

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

g) komissiolle uskotun lainsäädäntävallan käyttöä seurataan (poistetaan) 
yhteisvalvontajärjestelmän avulla siten, että parlamentti ja neuvosto voivat 
kumpikin pyytää uudelleen käsiteltäväksi komission päätöksen, jota ne vastustavat; 
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h) (poistetaan) neuvosto kokoontuu julkiseen istuntoon keskustellakseen unionin 
lainsäädännöstä ja hyväksyäkseen lakeja; 

i) 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 

 

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 11 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa 5 kohdan ja tarkistukset 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), 250 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Jos 
tarkistus hyväksytään, tarkistukset 230–250 raukeavat 
5 kohta 

5. pitää myönteisenä, että kansalaisten yksilöllisiä oikeuksia vahvistetaan seuraavien 
parannusten avulla: 

 a) EU:n perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakisopimuksen II osaan, mikä 
merkitsee sitä, että kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien 
säännösten ja kaikkien EU:n  toimielinten toteuttamien tai EU:n lainsäädäntöön 
perustuvien toimien on oltava mainittujen normien mukaisia (poistetaan); 

 aa) Euroopan unioni velvoitetaan liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen, 
minkä myötä unioni on saman ulkoisen arvioinnin kohteena kuin sen 
jäsenvaltiot; 

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

 c) eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotto antaa kansalaisille 
mahdollisuuden esittää ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään edellyttävät 
unionin säädöstä perustuslakisopimuksen täytäntöönpanemiseksi; 

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

 Or. en 
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 

Tarkistus 12 
(Tämä kompromissitarkistus korvaa 7 kohdan ja tarkistukset 263 (Mercedes Bresso), 267 
(Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). Jos tarkistus hyväksytään, tarkistukset 
261–269 raukeavat) 
7 kohta 

7. uskoo, että tämä perustuslaki tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten 
vakaat ja pysyvät puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen on mahdollista 
tulevaisuudessa, samalla kun se tarjoaa mekanismit tarkistamiseensa tilanteessa, 
jossa tarkistaminen on tarpeen; 

 Or. en 
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