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SELETUSKIRI

Lissaboni lepingu mõju Euroopa Liidu institutsioonilisele tasakaalule

Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu, ministrite nõukogu ja komisjoni suhete 
arengu poliitikaanalüüs

Lissaboni lepinguga luuakse poliitiline liit, millel on juriidilise isiku staatus ja ühtne 
institutsiooniline raamistik. Pärast taasühendamist võimaldavat laienemist vajas Euroopa 
sellist ümberkujundamist, et vastata 21. sajandi ehk üleilmastumise sajandi väljakutsetele. 
Teatavas mõttes võib võrrelda Euroopa püüet tulla Lissaboni lepingu abil toime külma sõja 
lõppemise järel tekkinud uue olukorraga püüdega saada II maailmasõjast üle Rooma lepingu 
abil. Oma rahu- ja stabiilsuskava järgides ning sotsiaal-majanduslikku integratsiooni 
tugevdades pakub Euroopa Liit oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat 
ala ning aitab kaasa ülemaailmse tegutsejana õiglasema ja jätkusuutlikuma maailma 
korraldamisele. Selle eesmärgi saavutamiseks peab 27liikmeliseks laienenud Euroopa Liit 
muutuma demokraatlikumaks, läbipaistvamaks ja tõhusamaks (Laekeni deklaratsioon). 

Sel eesmärgil muudetakse Lissaboni lepinguga Euroopa Liidu (Maastrichti) lepingut ning 
Euroopa Ühenduse asutamislepingut (muudetud Rooma leping), millest on vastavalt saanud 
Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise leping. Esimesega määratakse kindlaks 
liidu põhiseaduslik raamistik, teisega selle praktiline toimimine. Lepingutel on ühesugune 
õigsusjõud. Aja jooksul oleks sidusam allutada toimimise leping Euroopa Liidu asutanud 
aluslepingule, mis õigustaks toimimise lepingu võimaliku läbivaatamise puhul paindlikumat 
menetlust kui aluslepingu puhul.

Lissaboni leping jõustub alles pärast seda, kui kõik liikmesriigid on selle ratifitseerinud. See 
ei tähenda kuidagi, et lepingu ratifitseerimine oleks ette ära otsustatud, vaid valmistumist 
lepingu rakendamiseks. Vastupidi, selle tegemata jätmine tooks kaasa hilinemise lepingu 
rakendamisel pärast selle ratifitseerimist. Seetõttu on õigustatud, et Euroopa Liidu iga 
institutsioon eeldab ratifitseerimist, uurides, kuidas leping mõjutab nende toimimist ja 
institutsioonidevahelisi suhteid.

Käesolevas raportis analüüsitakse Lissaboni lepingu mõju Euroopa Liidu institutsioonilisele 
tasakaalule. Selles rõhutatakse uute sätete rakendamise ja esimeste ametisse nimetamiste 
tähtsust.

Raportis keskendutakse Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja komisjoni 
suhetele. Raportis hinnatakse üldist tasakaalu nimetatud institutsioonide vahel. See ei hõlma 
üksnes suhteid parlamendiga. Tegemist on poliitikaanalüüsiga. Raportis sõnastatakse 
konkreetsed soovitused.

Käesolevas raportis ei käsitleta lepingu rakendamisest tulenevaid parlamendi 
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sisekorralduslikke meetmeid. Neid käsitletakse edasistes raportites. Kui selles käsitletakse 
Euroopa Liidu välistegevuse korraldust, ei puuduta see Euroopa välistegevuse talituse 
korraldust, mis on eraldi raporti teema.1 Samuti ei uurita selles suhteid riikide parlamentidega. 
Kuigi neil on täita väga tähtis osa – lepingule lisatud protokollidega tugevdatud osa – ei ole 
riikide parlamendid Euroopa Liidu institutsioonid. Suhteid riikide parlamentidega käsitletakse 
eraldi raportis.

Käesolevas raportis analüüsitakse Euroopa Liidu poliitiliste institutsioonide suhete eeldatavat 
arengut uue lepingu raames. Pärast ajaloolist ülevaadet analüüsitakse esimeses osas lepingu 
peamisi sätteid seoses kõigi institutsioonidega. Seejärel käsitletakse raportis 
institutsioonidevahelisi suhteid, (esimesi) ametisse nimetamisi, institutsioonidevahelist kava 
ja Euroopa Liidu välistegevust.

A. INSTITUTSIOONILISE TASAKAALU ARENG

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on kolm poliitilist institutsiooni, mis on loodud 
Rooma lepinguga Euroopa Ühenduse alguses. 
Parlamendil oli peamiselt nõuandev roll ning see koosnes riikide parlamentide liikmetest. 
Nõukogu võttis otsuseid vastu ühehäälsuse põhimõttel. Komisjon esitas Euroopa Liidu 
õigusaktide ettepanekuid ja viis neid ellu. 

Euroopa Parlamendi esimesed otsevalimised korraldati 1979. aastal.

Ühtse Euroopa aktiga (1986) nähti ette, et nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega 
heaks kiita suurema osa direktiividest, mis hõlmavad ühtse turu asutamiseks vajalikku 
ühtlustamist. Samal ajal seati nende direktiivide jaoks sisse koostöömenetlus Euroopa 
Parlamendiga.

Maastrichti, Amsterdami ja Nice’i lepinguga on nõukogus süstemaatiliselt laiendatud 
häälteenamusega otsustamist ning samal ajal loodud kaasotsustamismenetlus Euroopa 
Parlamendiga ja seejärel laiendatud seda.

Maastrichti lepinguga pikendati komisjoni ametiaega neljalt aastalt viiele, et see langeks 
kokku Euroopa Parlamendi ametiajaga. Euroopa Parlamendi rolli komisjoni presidendi ja 
liikmete ametisse määramisel tugevdati järjestikuste lepingutega; samuti tugevdati lepingute 
ja eriti praktikaga komisjoni presidendi positsiooni kolleegiumis.

Kuni Maastrichti lepinguni oli Euroopa integratsioon peamiselt suunatud sotsiaal-
majanduslikule valdkonnale. Ühtse Euroopa aktiga ning veelgi enam Maastrichti lepinguga, 
millega loodi välis-, õigus- ja kodakondsuspoliitika küsimuste hõlmamiseks Euroopa Liit, anti 
Euroopa integratsioonile uus poliitiline mõõde. Kahel uuel tegevussambal oli seega peamiselt 
valitsustevaheline mõõde, mis piiras suuresti komisjoni ja parlamendi rolli. Amsterdami 
lepinguga kehtestati ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Sama 
lepinguga tehti esimene samm justiits- ja siseküsimuste toomiseks ühenduse tasandile 

                                               
1 Broki raport põhiseaduskomisjonis väljatöötamisel oleva Euroopa välistegevuse talituse loomise 
institutsionaalsete aspektide kohta.
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rändepoliitika valdkonnas.

Esimesed Euroopa Liidu tippkohtumised olid tegelikult riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikud 
kohtumised. Alates 1975. aastast on need kohtumised toimunud korrapäraselt Euroopa 
Ülemkogu nime all ning muutunud järk-järgult ametlikumaks. Maastrichti lepinguga 
vormistati ülemkogu tõuke andja ja üldise poliitika suuniseid määratlev roll. Euroopa 
Ülemkogust ei saanud seega õiguslikus tähenduses institutsiooni ning see ei olnud enam ka 
nõukogu omaette osa.

Võttes Euroopa Tulevikukonvendist peamise, määratletakse Lissaboni lepinguga uuesti 
Euroopa Liidu institutsiooniline tasakaal. Uue Euroopa Liidu lepinguga tühistatakse 
ametlikult sambad. Euroopa Liidule antakse juriidilise isiku staatus. Ühenduse 
institutsioonidest saavad Euroopa Liidu institutsioonid. Lepinguga määratletakse uuesti iga 
institutsiooni roll ja pädevus. Lepinguga muudetakse Euroopa Ülemkogu nõukogust 
eraldiseisvaks Euroopa Liidu institutsiooniks. Kaasotsustamine muudetakse seadusandlikuks 
tavamenetluseks (välja arvatud erandjuhud), sealhulgas eelarve heakskiitmise puhul, kuigi 
selle korral rakendatakse spetsiaalset menetlust.

Sel viisil muudetakse Lissaboni lepinguga nn ühenduse meetodit tugevamaks Euroopa Liidu 
meetodiks, mille puhul peamiselt:

– Euroopa Ülemkogu määratleb üldised poliitilised sihid ja prioriteedid (tõuke andja roll); 

– komisjon edendab liidu üldisi huve ja teeb sel eesmärgil asjakohaseid algatusi 
(algatusõigus); 

– Euroopa Parlament ja nõukogu teostavad ühiselt seadusandja ja eelarve kinnitaja 
ülesandeid (kahekojalise parlamendi analoog).

Seda meetodit on eelkõige laiendatud eelarve ning justiits- ja siseküsimuste valdkonnale, 
mille asemele tahetakse uue lepinguga luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala. 
Ainuüksi ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkond jääb peamiselt valitsustevaheliseks 
valdkonnaks. 

B. (UUTE) PEAMISTE SÄTETE ANALÜÜS INSTITUTSIOONIDE KAUPA

1. Euroopa Parlament (Euroopa Liidu lepingu artikkel 14)

1.1. Euroopa Parlament täidab koos nõukoguga seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesandeid, 
samuti poliitilise kontrolli ja konsulteerimise funktsiooni.

Euroopa Liidu lepinguga kinnitatakse seega, et Euroopa Liit toimib suures osas 
parlamentaarse korra põhimõtete kohaselt.

1.2. Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamine 
komisjoni ettepaneku üle. Seda menetlust kohaldatakse teatavate eripäradega eelarve 
kohaldamise suhtes seoses kuludega. 
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Lissaboni lepinguga kinnitatakse ja toetatakse sel viisil ühenduse meetodit ning 
tugevdatakse eriti kahekojalise parlamendi analoogi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
koostöö näol.

1.3. Euroopa Parlamendi pädevust laiendati samuti sammaste kaotamisega. Vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneval alal on kohaldamise põhimõtteks seadusandlik 
tavamenetlus (isegi kui esineb erikord). 

Samuti selgitatakse Lissaboni lepinguga Euroopa Liidu pädevus energia valdkonnas. 

Isegi suures ulatuses valitsustevaheliseks valdkonnaks jäävas ühises välis- ja 
julgeolekupoliitikas kutsutakse Euroopa Parlamenti etendama olulist rolli (vt allpool). 

Seoses sellega on parlamendi volitusi tugevdatud rahvusvaheliste lepingute 
vastuvõtmisel, sest ta heakskiit on nõutav kõigi lepingute puhul, mis hõlmavad 
valdkondi, mille puhul on vajalik sisemine seadusandlik tavamenetlus.

1.4. Kinnitatakse ja täpsustatakse Euroopa Parlamendi täielikku kaasamist võrdselt 
nõukoguga komisjoni poolt delegeeritud pädevuse teostamise järelevalvesse. Lissaboni 
lepinguga eristatakse delegeeritud ja rakenduslikke õigusakte. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 antakse parlamendile võrdsed volitused nõukoguga võtta 
delegeerimine tagasi komisjoni poolt seadusandliku delegeerimise põhjal võetud 
delegeeritud õigusaktide puhul. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 291 on 
sätestatud, et nõukogu ja Euroopa Parlament määratlevad vastavalt seadusandlikule 
tavamenetlusele vastuvõetud määruse abil eeskirjad ja üldpõhimõtted seoses kontrolli 
mehhanismidega, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. 
Euroopa Liidu lepingu praeguse artikli 202 kohaselt on nõukogu see, kes võtab kõnealuse 
otsuse (komiteemenetluse alusel tehtav otsus) vastu pärast Euroopa Parlamendi arvamuse 
saamist.

1.5. Parlamenti kutsutakse samuti andma oma heakskiitu reale Euroopa Ülemkogu või 
nõukogu otsustele, mis on liidu jaoks olulise poliitilise tähtsusega: otsused seoses 
teatavate sätetega, mis võimaldavad kasutada ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud 
häälteenamust (või seadusandliku erimenetluse asemel seadusandlikku tavamenetlust), 
otsused seoses paindlikkusmehhanismidega jne. 

Soovitus

Euroopa Parlament peab kohandama oma korralduse ja menetlused oma 
pädevuste laiendamisele. Ettevalmistamisel on mitmed raportid, kus sõnastatakse 
soovitused selles valdkonnas.

1.6. Parlament valib komisjoni presidendi.

Sellised valimised muudavad komisjoni presidendi ametisse nimetamise iseloomu. Tema 
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valimine Euroopa Parlamendi poolt annab valitud presidendile suure demokraatliku 
legitiimsuse ja tugevdab tema positsiooni liidu institutsioonilises raamistikus.

Lepingus on täpsustatud, et Euroopa Ülemkogu esitab kandidaadi komisjoni presidendi 
ametikohale „võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimisi ja pärast asjakohaste 
konsultatsioonide pidamist” (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõige 7). Selle sättega 
kinnitatakse ja vormistatakse see, mis de facto toimus komisjoni presidendi ametisse 
nimetamisel 2004. aastal.

11. deklaratsioonis (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõigete 6 ja 7 kohta) on täpsustatud, 
et „Euroopa Parlamendil ja Euroopa Ülemkogul [on] ühine vastutus Euroopa Komisjoni 
presidendi valimisteni viiva protsessi sujuva kulgemise eest. Enne Euroopa Ülemkogu 
otsust viivad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu esindajad seega läbi vajalikud 
konsultatsioonid kõige sobivamaks peetavas raamistikus. Need konsultatsioonid 
keskenduvad komisjoni presidendi ametikohale kandideerijate taustale, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi valimisi kooskõlas artikli 17 lõike 7 esimese lõiguga. Selliste 
konsultatsioonide korra võib kindlaks määrata sobival ajal Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Ülemkogu ühisel kokkuleppel.”

Seetõttu on vaja viivitamata täpsustada kõnealune kord. Raportis on seda teataval määral 
visandatud (vt punkt D).

1.7. Komisjoni president, kõrge esindaja ning teised komisjoni liikmed kiidetakse Euroopa 
Parlamendis heaks ühtse nimekirjana.

Parlament on ühtlustamise eesmärgil täpsustanud ühes raportis volinikukandidaatide 
kuulamise korra.1

1.8. Parlament peab heaks kiitma tõhustatud koostöö ettepanekud (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 329).

Soovitus

Parlamendi rolli kohta tõhustatud koostöö algatamisel ja eriti toimimisel võiks
põhiseaduskomisjon edaspidises etapis koostada omaalgatusliku raporti.

1.9. Lissaboni lepinguga antakse Euroopa Parlamendile aluslepingute läbivaatamise 
valdkonnas algatusõigus.

Parlament võib võrdselt komisjoni ja iga liikmesriigiga esitada nõukogule ettepanekuid 
aluslepingute muutmiseks (Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 2). Kui tehakse otsus 
kavandatavad ettepanekud läbi vaadata, kutsub Euroopa Ülemkogu eesistuja kokku 
konvendi. Parlament osaleb konvendil.

                                               
1 A6 – 0179/2005: Raport Euroopa Komisjoni heakskiitmise suuniste kohta (7. juuni 2005, Andrew Duff).
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Euroopa Ülemkogu võib otsustada, et ei kutsu konventi kokku, kuid ta peab selleks 
saama parlamendilt eelnevalt nõusoleku.

Aluslepingus ei ole aga midagi sätestatud Euroopa Parlamendi rolli kohta 
valitsustevahelise konverentsi raames. Võib-olla on kasulik, et institutsioonid täpsustavad 
põhimõtted, mis suunavad nimetatud koostöös osalemist, mis peaks kindlasti püsima 
vähemalt viimase valitusustevahelise konverentsi tasemel.

Soovitus

Parlamendile suuremat võimu andva uue läbivaatamise menetluse kohta peaks 
põhiseaduskomisjon samuti koostama omaalgatusliku raporti.
Parlament võiks teha ettepaneku, et institutsioonidevahelises kokkuleppes on 
täpsustatud valitsustevahelise konverentsi korraldus ja toimimine ning parlamendi 
roll. 

2. Euroopa Ülemkogu (Euroopa Liidu lepingu artikkel 15)

2.1. Euroopa Ülemkogust saab Lissaboni lepingu alusel institutsioon

Praegu kehtivas lepingus see nii ei olnud. Mõned peavad Euroopa Ülemkogu 
ülimuslikuks nõukoguks. Kuigi ülemkogu teeb tihedat koostööd nõukoguga – nõukogu 
sekretariaat tagab Euroopa Ülemkogu sekretariaadi töö – ei ole Euroopa Ülemkogu siiski 
kunagi olnud nõukogu osa. 

Muutes Ülemkogu institutsiooniks ning täpsustades, et Euroopa Ülemkogu ei toimi 
seadusandjana, kinnitatakse ja toetatakse Lissaboni lepinguga Euroopa Ülemkogu sui 
generis positsiooni. See on veelgi tugevam eesistumise tasandil. Praegu langeb Euroopa 
Ülemkogu eesistujariik kokku nõukogu eesistujariigiga. Lepinguga antakse Euroopa 
Ülemkogule nõukogust eraldi seisev kindel eesistumine.

Uuele institutsioonile tuleks anda konkreetne oma eelarve, nagu on liidu teistel 
institutsioonidel. Ettepanekud viiakse tõenäoliselt sisse 2009. aasta eelarvesse.

Lepingus on sätestatud, et sekretariaadi töö tagab nõukogu sekretariaat (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 235 lõige 5). Seega uut administratsiooni ei looda. Siiski näib 
lepingus osutatavat, et Euroopa Ülemkogu eelarves nähakse ette Euroopa Ülemkogu 
eesistuja alluvusse kabinet, mis võiks vajalike kohanduste järel olla samaväärne Euroopa 
Parlamendi presidendi kabinetiga.

Nõukogu sekretariaadil, kes samuti täidab Euroopa Ülemkogu sekretariaadi kohustusi, on 
de facto oluline roll Euroopa Ülemkogu ja nõukogu vahelistes suhetes. See on omamoodi 
„liides”.

2.2. Koosseis:
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Euroopa Ülemkogu koosneb riigipeadest või valitsusjuhtidest koos ülemkogu eesistuja ja 
komisjoni presidendiga. Ülemkogu töös osaleb liidu välisasjade kõrge esindaja. 

Lissaboni lepinguga muudetakse Euroopa Ülemkogu koosseisu. Praegu kehtivas lepingus 
on sätestatud, et Euroopa Ülemkogu liikmeid abistavad välisministrid. Lissaboni 
lepinguga aga nähakse ette, et Euroopa Ülemkogu liikmed võivad otsustada kasutada 
ministri abi. Seega ei ole automaatset korda (Euroopa Ülemkogu võib iga juhtumi 
otsustada eraldi).

Liikmesriikide arvu suurenemist arvesse võttes märgitakse, et Euroopa Ülemkogu 
ladusaks toimimiseks istuvad konverentsilaua taga üksnes Euroopa Ülemkogu liikmed, 
kutsutud külalised istuvad tagaplaanil.

2.3. Üldine ülesanne

Euroopa Ülemkogu ülesandeks on anda liidule selle arenguks vajalik tõuge ning 
määratleda üldised poliitilised sihid ja prioriteedid. Lepingus täpsustatakse, et Ülemkogu 
ei toimi seadusandjana.1

Euroopa Ülemkogu üldise ülesande määratlus on sarnane praegu kehtivas lepingus 
sätestatuga. Selleks et vältida Euroopa Ülemkogu ning nõukogu funktsiooni segiajamist, 
lisati konvendi ja seejärel valitsustevahelise konverentsi poolt selgesõnaline täpsustus, et 
Euroopa Ülemkogu ei toimi seadusandjana.

2.4. Konkreetne pädevus

Lisaks üldisele ülesandele, milleks on vajaliku tõuke andmine, usaldatakse Lissaboni 
lepinguga Euroopa Ülemkogule oluline roll ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames 
ning olulised põhiseaduslikud ülesanded. Praegu kehtivas lepingus oli see sageli 
usaldatud „riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil kokkutulevale nõukogule.” Sellist 
instantsi Lissaboni lepingus enam ei esine.

Põhimõtteliselt otsustab Euroopa Ülemkogu konsensuse alusel, mis on ühehäälsusest 
laiem mõiste. Konkreetsete ülesannete osas täpsustatakse Lissaboni lepingus, millise 
häälteenamusega Euroopa Ülemkogu otsuse vastu võtab. Sellistel juhtudel ei osale 
hääletusel Euroopa Ülemkogu eesistuja ja komisjoni president.

2.4.1. Euroopa Ülemkogu võtab lepingu alusel vastu põhiseadusliku iseloomuga 
otsuseid.

2.4.1.1. Ühehäälsed otsused

– Euroopa Parlamendi koosseis (Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõige 2);
– rotatsioonisüsteem volinike ametisse nimetamiseks. Komisjoni koosseis 

                                               
1 Euroopa Ülemkogu sekkumist teatavate seadusandlike menetluste kulgemise korral (vt märkust allpool) ei või 
käsitleda seadusandjana toimimisena, kuna tegemist on üksnes menetluse kulgemist puudutavate otsustega 
konkreetsetel blokeerimise juhtudel ning mitte vaheleastumisega asjaomase õigusakti olulise sisu määratlemisel.
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alates 1. novembrist 2014 (Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõige 9);
– Euroopa Keskpanga direktorite nõukogu hääletuseeskirjade muutmine 

(protokolli artikli 40 lõige 2);
– Euroopa prokuratuuri loomine ja pädevuse laiendamine (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 86 lõige 4);
– „sillaklauslite” kohaldamine: ühehäälsuse asemel kasutatakse 

kvalifitseeritud häälteenamust (Euroopa Parlamendi poolne heakskiitmine) 
või seadusandliku erimenetluse asemel seadusandlikku tavamenetlust 
(Euroopa Parlamendi poolne heakskiitmine) (Euroopa Liidu lepingu artikli 
48 lõige 7);1

– Euroopa Liidu toimimise lepingu 3. osa (liidu sisepoliitika ja -meetmed) 
muutmine täielikult või osaliselt (liikmesriikide poolne heakskiitmine) 
(Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 6);

2.4.1.2. Kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõetavad otsused 

– nõukogu koosseisud (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 236;
– nõukogu eesistumise moodustava eesistujakolmiku rotatsioon (Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikkel 236).

2.4.2. „Euroopa Ülemkogu määratleb […] liidu välistegevuse huvid ja eesmärgid” 
(Euroopa Liidu lepingu artikkel 22). „Euroopa Ülemkogu selgitab välja liidu 
strateegilised huvid, määrab kindlaks eesmärgid ja kehtestab üldsuunised, 
sealhulgas kaitsepoliitilise tähendusega küsimustes.” (Euroopa Liidu lepingu 
artikkel 26). Mõlemal juhul võib Euroopa Ülemkogu võtta vastu otsuseid, mis 
siiski ei saa olla õigusaktid.

Liidu välistegevust käsitlevad lepingusätteid analüüsitakse allpool punktis F.

2.4.3. „Euroopa Ülemkogu määratleb seadusandliku ja operatiivtegevuse kavandamise 
strateegilised suunised vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala piires” 
(konsensuse alusel) (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 68).

Ühise välispoliitika osas ei ole sätestatud kindlat seost Euroopa Ülemkogu ja 
nõukogu töö vahel.

2.4.4. Euroopa Ülemkogu võib peatada seadusandliku menetluse, kui sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas tuleb tähtsaid aspekte mõjutava õigusakti vastuvõtmine kiiresti 
peatada (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 48), ning kriminaalasjades 
tehtava õigusalase koostöö raames (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 82 ja 
83).

Lahkhelide korral Euroopa Ülemkogus peatatakse menetlus de facto. 

                                               
1 Samuti on olemas taolisi erisätteid: nt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõike 2 teine lõik, milles 
käsitletakse mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist kvalifitseeritud häälteenamusega, või Euroopa Liidu 
lepingu artikli 31 lõige 23, milles käsitletakse otsuste vastuvõtmist kvalifitseeritud häälteenamusega ühise välis-
ja julgeolekupoliitika valdkonnas.
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Kahetsusväärne on, et siin eksitakse põhimõtte vastu, mille kohaselt ei ole 
Euroopa Ülemkogul seadusandlikku võimu.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 82 ja 83 raames on justiits- ja 
siseküsimuste valdkonnas võimalik kasutada tõhustatud koostööd lihtsustatud 
korras.1

2.4.5. Euroopa Ülemkogu otsustab kvalifitseeritud häälteenamusega: 

– oma eesistuja valimise (Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõige 5);
– komisjoni presidendi kandidaadi esitamise parlamendile (Euroopa Liidu 

lepingu artikli 17 lõige 7);
– komisjoni ametisse nimetamise pärast seda, kui Euroopa Parlament on heaks 

kiitnud nimekirja, mille Euroopa Ülemkogu talle välja pakkus kokkuleppel 
komisjoni presidendiga (kelle parlament on valinud) (Euroopa Liidu lepingu 
artikli 17 lõige 7);

– liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamise 
kokkuleppel komisjoni presidendiga. Ametisse nimetamise kiidab heaks 
parlament välja pakutud volinike nimekirja heakskiitmise raames (Euroopa 
Liidu lepingu artikli 18 lõige 1);

– Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete nimetamise (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 283 lõige 2).

2.4.6. Euroopa Ülemkogu võtab oma kodukorra vastu lihthäälteenamusega (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 235 lõige 3).

Nimetatud kodukorraga määratakse samuti kindlaks Euroopa Ülemkogu ja 
parlamendi vaheliste suhete kord ning eelkõige parlamendi presidendi Euroopa 
Ülemkogu istungil osalemise kord.

2.5. Eesistumine

2.5.1. Euroopa Ülemkogu valib oma eesistuja kvalifitseeritud häälteenamusega kahe ja 
poole aasta pikkuseks ametiajaks; teda võib ühe korra tagasi valida.

Eesistuja ametiaja võimalik kestus kattub Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
presidendi ametiaja kestusega. Oleks soovitatav (võttes arvesse eri ülesannete 
vahelist vältimatut poliitilist sidet), et ka ametiaja algused kattuksid.

Euroopa Ülemkogu eesistuja ei või olla riigiametis. Lepinguga aga ei välistata 
seevastu tema muu ameti pidamist Euroopa Liidu institutsioonides. Sellisel viisil 
tahtis konvent jätta Euroopa Komisjoni presidendile selgesõnaliselt võimaluse 
täita Euroopa Ülemkogu eesistuja kohustusi. Lepingusse ei võetud aga konvendi 
ajal tehtud ettepanekut, mille kohaselt peaks Euroopa Ülemkogu eesistujaks 
olema peaminister, kes on Euroopa Ülemkogu töös vähemalt kahe aasta jooksul 

                                               
1 Sama kehtib artikli 86 raames tulevase Euroopa Prokuratuuri pädevuse laiendamise suhtes. Kuid sellisel juhul 
on Euroopa Ülemkogu sekkumine pigem hoogustava kui pidurdava tähendusega.
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osalenud. Seetõttu on Euroopa Ülemkogu eesistuja võimalike kandidaatide hulk 
väga suur. 

2.5.2. Euroopa Ülemkogu eesistuja esmane ülesanne on juhatada ja suunata Euroopa 
Ülemkogu, tagades selle ettevalmistamise ja järjepidevuse, ning aidata kaasa 
ühtekuuluvuse ja konsensuse saavutamisele (Euroopa Liidu lepingu artikli 15 
lõige 6).

Vastavalt lepingus määratletule on eesistuja ülesanne juhatada Euroopa 
Ülemkogu. Asi ei ole selles, nagu poleks mõned soovinud liidu eesistujat. Tema 
valimine ainuüksi Euroopa Ülemkogu poolt ei anna talle liidu presidendile 
vajalikku demokraatlikku legitiimsust.

Tema ametikoht on samuti selgelt eraldatud nõukogu eesistuja omast.

Euroopa Ülemkogu ettevalmistamiseks ja järjepidevuseks on vaja korraldada 
regulaarseid kohtumisi Euroopa Ülemkogu eesistuja, komisjoni presidendi, 
nõukogu eesistuja ning üldasjade nõukogu eesistuja vahel. Samuti tuleks kaasata 
kõrge esindaja. Neid kohtumisi tuleks struktureerida.

2.5.3. Euroopa Ülemkogu eesistuja esitab pärast iga Euroopa Ülemkogu istungit 
Euroopa Parlamendile aruande (Euroopa Liidu lepingu artikli 15 lõige 6).

Selle sättega kinnitatakse traditsiooni. Parlament peab siiski pöörama tähelepanu 
asjaolule, et Euroopa Ülemkogu eesistuja on nõukogu eesistujast eraldiseisev. 
Parlamendi kaasseadusandjana on nõukogu töö parlamendi jaoks vähemalt sama 
oluline kui Euroopa Ülemkogu töö. Isegi kui see ei ole lepingus selgesõnaliselt 
ette nähtud, on täiesti põhjendatud kutsuda nõukogu eesistuja peaministri isikus 
tutvustama Euroopa Parlamendile oma ametiaja alguses oma programmi ning 
andma ametiaja lõpus hinnang oma ametiajale.

2.5.4. „Euroopa Ülemkogu eesistuja tagab oma tasandil ja oma ametikohal liidu 
esindamise välissuhete ühist välis- ja julgeolekupoliitikat puudutavates 
küsimustes, ilma et see piiraks liidu kõrge esindaja volitusi.” (Euroopa Liidu 
lepingu artikli 15 lõige 6).

Selle sättega kinnitatakse erinevas kontekstis praegune praktika. Praegu esindab 
liitu nõukogu eesistujaks oleva liikmesriigi peaminister ning teda abistab tema 
riigi välisminister. Märkida tuleks, et kummalgi neist kahest ei ole tulevikus täita 
osa seoses esindamisega välisasjade valdkonnas.

Euroopa Ülemkogu eesistuja esindab liitu välisasjades üksnes ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas. Komisjon esindab liitu välistegevuse muudes 
(ühenduse pädevusega seotud) valdkondades. 

Arusaamatuste ehk pädevuskonfliktide vältimiseks tuleks täpsustada ühise välis-
ja julgeolekupoliitika raames, mida tähendab „oma tasandil ja oma ametikohal”, 
mille eest vastutab Euroopa Ülemkogu eesistuja, ilma et see piiraks kõrge esindaja 
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volitusi, kellele antakse artikli 27 lõikega 2 väga laiaulatuslik esindamispädevus.

2.5.5. Märkida tuleb, et nõukogu eesistujariigiks oleva riigi peaministril ei ole lepingu 
alusel Euroopa Ülemkogus ühtegi konkreetset osa täita, kuigi varem oli tema 
põhiülesanne Euroopa Ülemkogu eesistumise teostamine. Mõnede arvates tuleks 
see lünk täita, usaldades talle üldasjade nõukogu eesistuja ülesande, millele 
lepinguga antakse oluline osa Euroopa Ülemkogu ettevalmistamisel ja 
järjepidevusel. See võimaldaks nõukogu eesistujariigi peaministril koos Euroopa 
Ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendiga valmistada ette Euroopa Ülemkogu 
istungeid ning tagada nende järjepidevus.

2.5.6. Euroopa Ülemkogu eesistuja kutsub pärast Euroopa Ülemkogu otsust lepingute 
muutmise eesmärgil kokku konvendi ja/või valitsustevahelise konverentsi. 
(Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 2).

Lepingus ei täpsustata, kas Euroopa Ülemkogu eesistujal on selles teatav osa täita.

Varem nimetas konvendi eesistuja ametisse kas konvent või Euroopa Ülemkogu. 
Igal juhul oli eesistujal väga oluline osa täita. Soovitatav on säilitada ad hoc
eesistuja.

Valitsustevahelist konverentsi juhatab praegu nõukogu eesistuja, kes juhatab ka 
Euroopa Ülemkogu. Lepingus ei ole seda küll sätestatud, kuid miski ei takista 
Euroopa Ülemkogul kutsumast Euroopa Ülemkogu eesistujat juhatama 
valitsustevahelist konverentsi. Ka uue lepinguga ei ole vastuolus asjaolu, et 
nõukogu eesistuja juhatab mõnda valitsustevahelist konverentsi.

Soovitus

Parlament võiks teha Euroopa Ülemkogule ettepaneku vormistada 
institutsioonidevahelises kokkuleppes Euroopa Parlamendi roll 
valitsustevahelises konverentsis. Seetõttu on vaja tagada, et see roll ei oleks 
allpool osalemise taset, mille Euroopa Parlament juba saavutas viimase 
valitsustevahelise konverentsi ajal.

3. Nõukogu (Euroopa Liidu lepingu artikkel 16)

3.1. Nõukogu täidab koos Euroopa Parlamendiga seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesandeid.

Lepinguga antakse nõukogule selgesõnaliselt Euroopa Parlamendiga samaväärne 
seadusandlik võim. See on kaasotsustamise laiendamise loogiline tulemus. 

Sellise uue olukorra loogiline tulemus on see, et parlamendil peaksid olema nõukoguga 
samaväärsed eelisõigused Euroopa Parlamendi ja komisjoni tööde osas, näiteks 
osalemisel teatud töörühmades ja juurdepääsul teatud dokumentidele.
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Sama loogika alusel nähakse lepingus ette, et õigusaktide eelnõude arutamisel ja 
hääletamisel on nõukogu istungid avalikud.

3.2. Nõukogu teeb otsused kvalifitseeritud häälteenamusega, välja arvatud juhul, kui lepingus 
on sätestatud teisiti.

Leping hõlmab mitmeid „sillaklausleid”, millega lubatakse Euroopa Ülemkogul 
(ühehäälselt) võimaldada nõukogul ühehäälsuse asemel kasutada kvalifitseeritud 
häälteenamust ja seadusandliku erimenetluse asemel seadusandlikku tavamenetlust. Isegi 
kui „sillaklausleid” on kasutatud vähe või üldse mitte, osutab nende olemasolu 
liikmesriikide soovitavale arengusuunale valitsustevahelise konverentsi raames.

3.3. Nõukogu koguneb eri koosseisudes. Vastava nimekirja võtab vastu Euroopa Ülemkogu. 

Lepingus on siiski nimetatud kaks nõukogu: üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu 
(Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõige 6). See ei ole juhuslik. Lepingus taheti rõhutada, et 
neil nõukogudel on nõukogu toimimises keskne roll. Lepingus on antud mõlemale 
nõukogule konkreetne ülesanne.

Praegu koosneb nii üldasjade nõukogu kui ka välisasjade nõukogu välisministritest. 
Pärast seda, kui Maastrichti lepinguga kehtestati ühine välispoliitika, on välisasjade 
nõukogu tegevus muutnud üldasjade nõukogu töö vähemoluliseks. Konvendis taheti 
rõhutada üldasjade nõukogu peamist rolli uues institutsioonilises süsteemis.

3.3.1. Üldasjade nõukogu ülesanne on oluline uues institutsioonilises tasakaalus. Selle 
ülesanne on kolmekordne:

– jälgida nõukogu tööd ja tegevust selle eri koosseisudes;
– kooskõlastada nõukogu tööd komisjoni ja Euroopa Parlamendi tööga;
– valmistada koos Euroopa Ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendiga ette 

Euroopa Ülemkogu istungid ja tagada nende järjepidevus.

Lisaks on üldasjade nõukogul ka oma konkreetsed ülesanded: institutsioonilised 
küsimused, laiaulatuslikud teemad, mis mõjutavad Euroopa Liidu poliitika eri 
valdkondi, nt laienemist.

Lisaks võiks kaaluda mõtet teha üldasjade nõukogule ülesandeks eelarve ning 
mitmeaastase finantsperspektiivi heakskiitmine.

Üldasjade nõukogu peab poliitilises plaanis olema samaväärne alaliste esindajate 
komiteega. Tema kooskõlastamise ülesande raames tuleb leida lahendus seoses 
arutelu punktidega, mis näiteks üldasjade nõukogu vea tõttu saadetakse liiga 
kergesti Euroopa Ülemkogule.

3.3.2. Välisasjade nõukogu vastutab liidu välistegevuse eest tervikuna ning mitte üksnes 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika eest. 

Ühise julgeolekupoliitika puhul tekib konkreetne probleem. Lepingus 
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täpsustatakse (Euroopa Liidu lepingu artikkel 42), et ühine julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika on ühise välis- ja julgeolekupoliitika lahutamatu osa. Seega ei ole 
osutatud julgeoleku ja kaitse osas nõukogu spetsiaalse koosseisu loomisele. 
Eelistatav on (nagu see praegusel juhul ka toimub) kutsuda kaitseministrid 
välisasjade nõukogusse, seda enam, et kõrge esindaja vastutab mõlema 
poliitikavaldkonna eest. Lisaks on 9. deklaratsioonis (artikli 16 lõike 9 kohta) 
sätestatud, et poliitika ja julgeolekukomitee eesistujaks on liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

3.3.3. Kuivõrd üld- ja välisasjade nõukogul on selgelt erinevad ülesanded, tuleks 
eristada nende koosseis. Kui on enesestmõistetav, et välisministrid kuuluvad 
välisasjade nõukogusse, siis pole sugugi enesestmõistetav, et nad on samuti 
üldasjade nõukogu liikmed, nagu see on praegu (väljakujunenud põhjustel). 
Välisasjade nõukogu tegevus on sedavõrd laienenud, et kahe nõukogu töö 
ühendamine ei ole realistlik. Loodetavasti teevad liikmesriikide valitsused sellest 
järeldused.

Peaminister võiks ka ise etendada osa üldasjade nõukogus, eriti Euroopa 
Ülemkogu ettevalmistamisel, kui tema riik on nõukogu eesistuja. Ta võiks –
samaväärselt komisjoni presidendiga – teha koostööd Euroopa Ülemkogu töö 
ettevalmistamisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel.

3.4. Nõukogu eri koosseisude (välja arvatud välisasjade nõukogu) eesistujana toimivad 
liikmesriikide esindajad nõukogus võrdse rotatsiooni alusel.

Esimesel pilgul kinnitatakse Lissaboni lepingus praegust olukorda. Euroopa Ülemkogu 
otsuse eelnõu, milles käsitletakse Euroopa Liidu lepingu teatavate artiklite, eelkõige 9. 
deklaratsiooni (artikli 16 lõike 9 kohta) rakendamist, sisaldab siiski olulist täpsustust: 
eesistujaks on eelnevalt määratud kolmest liikmesriigist koosnevad rühmad. Vastupidiselt 
praegusele eesistujakolmikule, kelle puhul liitub iga kuue kuu tagant üks liikmesriik ning 
üks lahkub, on Lissaboni lepingu puhul tegemist 18kuuliseks perioodiks määratud püsiva 
grupiga.

Loomulikult täpsustatakse Euroopa Ülemkogu otsuses, et kõnealused rühmad 
koostatakse, võttes arvesse nende mitmekesisust ning geograafilist ja demograafilist 
tasakaalu. 

Eesistujakolmik võiks koostöös komisjoni ja parlamendiga töötada välja mitmeaastase 
programmi raames kava 18kuuliseks perioodiks, mis tagaks tööde suurema järjepidevuse 
(vt allpool olev punkt E).

Soovitus

Parlament peaks kutsuma eesistujakolmiku moodustavate liikmesriikide 
peaministrid tutvustama oma 18kuulist kava. 18 kuu jooksul tutvustaks 
eesistujariigi peaminister Euroopa Parlamendile eesistumise alguses ja lõpus 
eesistumisaja tegevust. 
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3.5. Uues protokollis keskendutakse eurorühma olemasolule, kellele on antud stabiilne, 2,5 
aastat ametis olev juhatus.

Juhatuse valib rühm. Eurorühma esimees peab eelkõige kontrollima ja kooskõlastama 
teavet majandus- ja rahandusministrite nõukoguga. Ta kutsutakse majandus- ja 
rahanduspoliitikat käsitlevasse Euroopa Ülemkogusse.

Kuigi kasutakse väljendit „erisätted dialoogi tõhustamiseks”, võiks kõnealune protokoll 
olla tihedama koostöö eeskujuks. Sama kehtib ka nende riikide erisätete kohta, mille 
rahaühik on euro. Erisätted liikmesriikide kohta, mille rahaühik on euro, on koondatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu VIII jaotise („Majandus- ja rahapoliitika”) 4. peatüki 
alla.

Märkida tuleb, et nende sätetega võimaldatakse eurorühmal vastu võtta „asjakohaseid 
meetmeid ühtse esindamise tagamiseks rahvusvahelistes finantsasutustes ja 
konverentsidel.” (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 138 lõige 2).

4. Komisjon (Euroopa Liidu lepingu artikkel 17)

4.1. Euroopa Liidu lepingus (Euroopa Liidu lepingu artikkel 17) kinnitatakse komisjoni 
ülesanded selgesõnalisemalt, kui seda tehakse praeguses lepingus. Selles kinnitatakse ja 
selgitatakse tava, nagu see on arenenud.

Väga oluline on lepinguga selgesõnaliselt usaldada komisjonile ülesanne algatada liidu 
ühe- ja mitmeaastaste programmide koostamist, pidades silmas institutsioonidevaheliste 
kokkulepete saavutamist. Võttes arvesse ühenduse pädevuse laiendamist, eelkõige 
justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, on väga oluline, et uus komisjon koostab pärast 
ametisse nimetamist kava oma ametiajaks (vt punkt E).

Lepinguga usaldati komisjonile samuti esindusülesanne tema pädevusse kuuluvates 
valdkondades. See on seega lisaks Euroopa Ülemkogu eesistujale ja kõrgele esindajale 
kolmas instants, kes liitu esindab. See vajab loomulikult kooskõlastamist.

Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 2 kinnitatakse komisjoni seadusandlik 
algatusõigus. Komisjonil on selles osas praegu sisuliselt monopol.

4.2. Peamine komisjoniga seotud uus Lissaboni lepingu säte hõlmab komisjoni koosseisu. 
Alates 1. novembrist 2014 peaks komisjoni liikmete arv vastama kahele kolmandikule 
liikmesriikide arvust.

Euroopa Parlament on alates 2004. aasta valitsustevahelisest konverentsist olnud 
seisukohal, et volinike arvu vähendamine on oluline ümberkorraldus ning on väljendanud 
isegi kahetsust, et seda hakatakse kohaldama alles 2014. aastal.

Euroopa Parlament on nimelt leidnud, et komisjoni liikmete arvu vähendamine on vajalik 
komisjoni kollegiaalse iseloomu säilitamiseks.
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Meenutades, et kehtivates aluslepingutes on sätestatud nõue vähendada komisjoni 
liikmete arvu alates 2009. aastast, lepiti 2008. aasta detsembris toimunud Euroopa 
Ülemkogul aga kokku, selles, et juhul kui Lissaboni leping jõustub, võetakse 
nõuetekohaste õigusmenetluste kohaselt vastu otsus selle kohta, et komisjoni võib 
endiselt kuuluda üks volinik igast liikmesriigist.

2008. aasta detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustes on seega ühemõtteliselt 
sätestatud, et kui Lissaboni lepingut ei ratifitseerita, kohaldatakse jätkuvalt Nice’i lepingu 
artiklit 213. 

4.3. Lissaboni lepinguga tugevdatakse komisjoni presidendi rolli, mis on lepingust lepinguni 
muutunud „esimesest võrdsete seas” tõeliseks kolleegiumi presidendiks. 2008. aasta 
detsembri Euroopa Ülemkogul saavutatud kokkulepe, mille kohaselt igale liikmesriigile 
jääb endiselt üks volinik, tugevdab presidendi rolli veelgi. Lepingus rõhutatakse, et 
president otsustab komisjoni sisemise korralduse üle. Ta annab oma nõusoleku kõrge 
esindaja ametisse nimetamisele. Volinikud peavad tema nõudel tagasi astuma. Lissaboni 
lepingus tugevdatakse tema legitiimsust sellega, et presidendi valib Euroopa Parlament 
ning et Euroopa Ülemkogu on enne oma kandidaadi nimetamist kohustatud arvesse 
võtma valimistulemusi Euroopa Parlamendis. Komisjoni president võib seega kasutada 
täielikku demokraatlikku legitiimsust. Mõne arvamuse kohaselt võiksid poliitilised 
parteid seda legitiimsust suurendada, esitades Euroopa Parlamendi valmiskampaania ajal 
oma presidendikandidaadi. 

Järeldus

Lissaboni lepingu järgi peavad liidu poliitilised institutsioonid püüdma saavutada uue 
institutsioonilise tasakaalu.

Lepingus kinnitatakse ja rõhutatakse asjaolu, et liit toimib parlamentaarse korra põhimõtete 
kohaselt. 

Euroopa Parlament osaleb täielikult seadusandlikus töös, tänu kaasotsustamismenetluse 
üldiseks muutmisele. Tema seadusandlik võim ulatub ka justiits- ja siseküsimuste valdkonda. 
Tal on täielik pädevus eelarve, vähemalt kulude osas. Euroopa Parlament kaasatakse liidu 
välistegevusse.

Euroopa Ülemkogust saab institutsioon. See peab leidma oma koha institutsioonilises 
tasakaalus olemasolevate institutsioonide hulgas, seda enam, et ülemkogu ei osale 
seadusandlikus töös, mis jääb üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu pädevusse, kes 
tegutsevad komisjoni ettepaneku põhjal. Euroopa Ülemkogu täidab olulist tõuke andja rolli 
ning määratleb liidu välistegevuse huvid ja eesmärgid.

Nõukogu saab Euroopa Parlamendiga võrdväärse seadusandliku võimu. Tal hakkavad olema 
tegelikult isegi pisut ulatuslikumad seadusandlikud volitused kui Euroopa Parlamendil, nt 
eelarve valdkonnas, samuti on nõukogul tulevikus ühises välis- ja julgeolekupoliitikas 
peamine roll. Rõhutada tuleb otsustava tähtsusega rolli üldasjade nõukogu töö 
kooskõlastamisel.
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Ehkki taotleti nõukogu eesistumise stabiilsemaks muutmist ja lihtsustamist, on leping toonud 
kaasa keerulisema olukorra, millega peab toime tulema. Tulevikus on kolm püsivat (Euroopa 
Ülemkogu, välisasjade nõukogu ja komisjoni) eesistujat, millele tuleb lisada eurorühma 
esimees ning rotatsiooni alusel toimiv eesistujakolmik nõukogus. Nende ametite vahelised 
suhted ja kooskõla on otsustavad liidu heal toimimisel. Soovitatav on see koostöö enam-
vähem struktureerida.

C. INSTITUTSIOONIDEVAHELISED SUHTED

1. Liidu eri institutsioonide vaheliste suhete heaks korraldamiseks on oluline, et lepingus 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 295) sätestatakse institutsioonidevaheliste 
kokkulepete sõlmimiseks õiguslik alus. Lepingus sätestatakse, et kokkulepped võivad isegi 
olla siduva iseloomuga.

2. Institutsioonidevaheliseks heaks toimimiseks on oluline koostada seadusandlikku ja 
eelarvega seotud tööd hõlmavad ühe- ja mitmeaastased programmid. Lepingus tehakse 
selgesõnaliselt komisjonile ülesandeks algatada liidu ühe- ja mitmeaastaste programmide 
koostamine. Lepingus soovitatakse, et see viiks institutsioonidevahelise kokkuleppe 
sõlmimiseni. Raportis soovitatakse (vt punkt E) sõlmida raamleping komisjoni, nõukogu ja 
parlamendi vahel vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikele 1. 

3. Euroopa Liidu lepingus määratletakse Euroopa Parlamendi ülesanded (artikkel 14) ja 
nõukogu ülesanded (artikkel 16) peaaegu samal tasandil, rõhutades nii liidu parlamentaarse 
süsteemi „kahekojalisust”. Seetõttu tuleks ühildada sätteid, millega muu hulgas käsitletakse 
teabele juurdepääsu ja töörühmades osalemist.

4. Euroopa Ülemkogu muutumine eraldi institutsiooniks muudab institutsioonidevahelisi 
suhteid eriti seoses nõukoguga. Seda suhet mõjutas tugevasti asjaolu, et Euroopa Ülemkogul 
ja nõukogul oli üks eesistuja. Lissaboni lepinguga nähakse mõlema institutsiooni jaoks ette 
eraldi eesistuja. 

4.1. Euroopa Ülemkogu eesistuja valitakse kvalifitseeritud häälteenamusega kahe ja poole 
aasta pikkuseks ametiajaks; teda võib ühe korra tagasi valida. Euroopa Ülemkogu 
eesistuja tagab koostöös komisjoni presidendiga ja üldasjade nõukogu töö alusel 
ülemkogu töö ettevalmistamise ja järjepidevuse.

4.2. Euroopa Liidu lepinguga korraldatakse ümber nõukogu eesistumise kord.

4.2.1. Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu (9. deklaratsioon) artiklis 1 on sätestatud, et 
nõukogu, välja arvatud selle välisasjade koosseisu, eesistujaks on 18kuulise 
perioodi vältel eelnevalt määratud kolmest liikmesriigist koosnevad rühmad. Iga 
asjaomase rühma liige on iga nõukogu koosseisu (välja arvatud välisasjade 
nõukogu) ning alaliste esindajate komitee eesistujaks ühe kuuekuulise perioodi 
vältel.

Eesistujakolmik on uus moodustis, mis võib aidata kaasa seadusandliku töö 
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suuremale järjepidevusele.

4.2.2. Liidu välisasjade kõrge esindaja on välisasjade nõukogu eesistuja.

Järeldus: Euroopa Ülemkogul, komisjonil ja üldasjade nõukogul on kindel eesistuja kogu 
ametiaja jooksul. Nõukogul on rotatsiooni alusel vahetuv eesistuja. 

5. Nõukogu rotatsiooni alusel vahetuval eesistujal võivad tekkida raskused kolme püsiva 
eesistuja kõrval. Seda küll lepinguga ei kavandatud, kuid nii võib juhtuda. Eesistuja olukorra 
nõrgenemine võib kaasa tuua ka nõukogu nõrgenemise. Nõukogu eesistuja roll on oluline nii 
nõukogu töö kooskõlastamisel kui ka koostööl ja kaasotsustamisel parlamendiga ning 
Euroopa Ülemkogu ettevalmistamisel. Kui kaasotsustamine muutub üldiseks, on parlamendi 
huvides, et nõukogu töö oleks hästi korraldatud. 

6. Lepingus rõhutatakse üldasjade nõukogu ja selle eesistuja otsustava tähtsusega rolli 
nõukogu töö kooskõlastamisel. Üldasjade nõukogul on peamine roll nii nõukogu sisemise 
korralduse kooskõlastamisel kui ka seoses tema suhetega teiste institutsioonidega. See on 
samaväärne alaliste esindajate komitee poliitikaga. Ta peab samuti võtma endale uuesti 
nõukogu tasandil konfliktide lahendaja rolli, vältides tekkinud tava, et paljud vastuolulised 
probleemid saadetakse Euroopa Ülemkogusse, mis ülemkogu päevakorda kasutult koormab.

Lepingus rõhutatakse samuti üldasjade nõukogu rolli nõukogu suhetes teiste 
institutsioonidega, eriti Euroopa Ülemkogu ettevalmistamisel ja järjepidevuse tagamisel.

Viimastel aastatel muutis välisasjade nõukogu töö laienemine vähemoluliseks üldasjade 
nõukogu, kelle koosseis langeb kokku välisasjade nõukoguga. Peab lootma, et liikmesriikide 
valitsused mõistavad, et üldasjade nõukogu rolli taasväärtustamine toimub välisasjade 
nõukogust erineva koosseisu moodustamise kaudu.

Parlament peab kutsuma iga nõukogu eesistuja täiskogu istungile tutvustama ja hindama oma 
kava. Eesistuja kontaktid parlamendikomisjonidega peavad säilima ja isegi tugevamaks 
muutuma. Nõukogu koos komisjoniga on parlamendi partner kaasotsustamisel.

7. 6. deklaratsioonis rõhutatakse vajadust võtta kolmele eesistuja kohale isikuid valides 
arvesse „liidu ja selle liikmesriikide geograafilist ja demograafilist mitmekesisust”. Isegi kui 
deklaratsioonis seda ei mainita, tuleb samuti arvesse võtta poliitilist ning meeste ja naiste 
vahelist tasakaalu. Allpool punktis D on esitatud kalender ning kord nimetatud tasakaalu 
optimeerimiseks.

Soovitus

1. Lepinguga antakse põhiseaduslik alus institutsioonidevahelistele kokkulepetele, 
mis moodustavad institutsioonidevaheliste kokkulepete seadusliku aluse. Lepingut 
kohaldades tuleks pidada läbirääkimisi teatavate raamlepingute üle, mis peaksid 
moodustama institutsioonidevaheliste põhisuhete aluse.

2. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon peaksid kokku leppima mitmeaastaste 
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(parlamendi volituste kehtimise aeg) ja üheaastaste programmide korraldamise 
ning ametisse nimetamiste ajakava ametiaja alguses (vt punkte D ja E).

3. Nõukogu kaasseadusandjana peaksid parlamendil olema samasugused õigused, 
näiteks seoses osalemisega teatud töörühmades ja juurdepääsuga teatud 
dokumentidele.

4. Parlament otsustab, kas nõukogu sekretariaadil, kes vastavalt lepingule täidab ka 
Euroopa Ülemkogu sekretariaadi rolli, peaks olema Euroopa Ülemkogu 
abistamiseks konkreetne talitus. Lisaks tuleb Euroopa Ülemkogu eelarves ette 
näha Euroopa Ülemkogu eesistuja kabineti rahastamine, mis oleks samaväärne 
Euroopa Parlamendi presidendi kabinetiga.

5. Euroopa Ülemkogu sisekorra eeskirjades peaksid olema määratletud Euroopa 
Ülemkogu ja parlamendi suhete korraldus, sealhulgas parlamendi presidendi 
osalemise korda Euroopa Ülemkogu istungitel. Euroopa Ülemkogu eesistuja ja 
Euroopa Parlamendi president peavad sel eesmärgil nõu.

6. Euroopa Parlamendi kodukorras tuleb ette näha, et selle liikmesriigi peaminister, 
kes tagab Euroopa Ülemkogu eesistumise, esitab ametiaja alguses Euroopa 
Parlamendile eesistumisaja kava ning hindab selle tulemusi ametiaja lõpus. Samuti 
tutvustab eesistujakolmik oma tegevuse 18kuulist kava.

7. Tõhustada tuleb suhteid nõukogu eesistuja ja parlamendikomisjonide vahel.

8. Euroopa Parlament rõhutab tähtsat rolli, mis on lepingu alusel üldasjade nõukogul 
ning selle eesistujal institutsioonidevahelises uues tasakaalus. See on sõltuv 
alaliste esindajate komitee poliitikast. Selle roll on oluline nii nõukogu töö 
sisemiseks kooskõlastamiseks kui ka teiste institutsioonidega kooskõlastamiseks.

Üldasjade nõukogu peab tulevikus täitma peamist rolli nõukogu eri koosseisude 
tegevuse kooskõlastamisel ning lahendama nende koosseisude tasandil tekkivad 
võimalikud konfliktid, mida enam ei tule järjepidevalt Euroopa Ülemkogusse 
saata. Euroopa Parlament rõhutab peaministrite kaasamise tähtsust, eelkõige ajal, 
mil nende riik vastutab nõukogu kuuekuulise eesistumise eest.

Euroopa Parlament nõuab vastavalt lepingule, et üldasjade nõukogul oleks 
välisasjade nõukogust erinev koosseis. Need on kaks peamist nõukogu, kelle 
ülesanded on täiesti erinevad ja kellel on eraldi eesistujad, mispärast on vajalikud 
eraldi koosseisud. Kahe nõukogu ühendatud osalemine ei toimi enam uues 
institutsioonilises süsteemis, kuna üks toimiks alati teise arvel. Parlament nõuab 
liikmesriikidelt, et nad teadvustaksid vajadust taasväärtustada üldasjade nõukogu 
ning võtaksid sel eesmärgil vastavaid sätteid. 

9. Parlament rõhutab komisjoni olulist rolli mitme- ja üheaastaste programmide 
algatamisel nii seadusandlikus kui ka rahalises ja eelarvelises plaanis.

10. Parlament rõhutab korrapärase ja struktureeritud konsulteerimise vajadust 
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parlamendi, üldasjade nõukogu ja komisjoni vahel, et korraldada seadusandlikku 
ja eelarvega seotud tööd.

D. (ESIMESED) AMETISSE NIMETAMISED

1. 6. deklaratsioonis täpsustatakse: „Valides isikuid, kellele pakutakse Euroopa Ülemkogu 
eesistuja, komisjoni presidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ametikohta, tuleks asjakohaselt arvestada vajadusega austada liidu ja selle liikmesriikide 
geograafilist ja demograafilist mitmekesisust”. Juurde võib lisada: „ja poliitilist mitmekesisust 
ning meeste ja naiste vahelist tasakaalu.”

Võttes arvesse, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 18 sätestatakse, et Euroopa Ülemkogu esitab 
komisjoni presidendi kandidaadi, „võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimisi”, näib, et 
ametisse nimetamise menetlust on mõttekas alustada pärast Euroopa Parlamendi valimisi, et 
oleksid olemas kõik vajalikud andmed 6. deklaratsioonis taotletud tasakaaluks.

Komisjoni presidendi valimistele (juulis) järgneb esmalt komisjoni, sealhulgas kõrge esindaja 
(kes on ka asepresident) ametisse nimetamine (oktoobris). Tsükli lõpetab Euroopa Ülemkogu 
eesistuja valimine (novembris). 

Sellisel järjekorral on see eelis, et menetluse alguses teatakse Euroopa Parlamendi 
valimistulemusi. Teisest küljest on lahkuv Euroopa Ülemkogu eesistuja (keda ei ole võimalik 
tagasi valida, kui see on tema teine ametiaeg) paremal positsioonil, et saavutada vajalik 
kooskõla parlamendi ja Euroopa Ülemkogu vahel enne kandidaatide esitamist komisjoni 
presidendi, kõrge esindaja ja muude volinike kohale. Osutatud järjekorrast lähtudes peab 
Euroopa Ülemkogu lahkuv eesistuja enne Euroopa Ülemkogu otsust kandidaadi esitamise üle 
parlamendiga nõu, ning seejärel esitatakse kandidaat parlamendi heakskiidu saamiseks.

Eespool nimetatud soovitus tingib järgmise ajakava:

Juuni esimene nädal: Euroopa Parlamendi valimised

– 1. ja 2. nädal: fraktsioonide moodustamine
– 3. nädal: Euroopa Ülemkogu eesistuja peab komisjoni presidendi suhtes 

nõu fraktsioonide esimeestega
– 4. ja 5. nädal: Euroopa Ülemkogu esitab kvalifitseeritud häälteenamusega 

valitud kandidaadi komisjoni presidendi kohale.

Juuli keskpaik: Euroopa Parlament valib pärast kandidaadi kuulamist komisjoni 
presidendi.

– Juuli-august-september: komisjoni valitud president tutvustab volinike 
nimekirja Euroopa Ülemkogule heakskiitmiseks. Euroopa Ülemkogu 
esitab kõrge esindaja kandidaadi pärast komisjoni presidendilt nõusoleku 
saamist.

– Enne oktoobri keskpaika: Euroopa Parlament kiidab komisjoni 
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koosseisu, sealhulgas presidendi ja kõrge esindaja heaks.

Oktoobri keskel nimetab Euroopa Ülemkogu komisjoni ametisse.

November: Euroopa Ülemkogu uue eesistuja valimine.

Tuletagem meelde, et Euroopa Parlament väljendas ühes resolutsioonis1 vajadust tõsta 
valimiskuupäev ühe kuu võrra ettepoole ehk mai keskpaika, et eespool välja pakutud 
menetlust lihtsustada. Sellisel juhul jääks rohkem aega nõupidamisteks komisjoni presidendi 
valimiseks valmistumisel. 

Soovitus

Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu peavad sõlmima kokkuleppe ametisse 
nimetamiste ajakava ja menetluse suhtes. Euroopa Parlament võiks teha 
ettepaneku korraldada Euroopa Parlamendi valimisi, nagu eespool välja pakutud.

2. Euroopa Liidu lepingu artiklis 17 on sätestatud, et komisjoni presidendi valib Euroopa 
Parlament. Tema kandidatuuri esitab Euroopa Ülemkogu „võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
valimisi ja pärast asjakohaste konsultatsioonide pidamist.” Lepingus ei räägita seega 
ametlikust nõupidamisest parlamendiga. 11. deklaratsioonis osutatakse aga selgelt, et Euroopa 
Parlament on asjaga seotud: „Euroopa Parlamendil ja Euroopa Ülemkogul on ühine vastutus 
Euroopa Komisjoni presidendi valimisteni viiva protsessi sujuva kulgemise eest. Enne 
Euroopa Ülemkogu otsust viivad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu esindajad seega 
läbi vajalikud konsultatsioonid kõige sobivamaks peetavas raamistikus. Need konsultatsioonid 
keskenduvad komisjoni presidendi ametikohale kandideerijate taustale, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi valimisi kooskõlas artikli 17 lõike 7 esimese lõiguga. Selliste 
konsultatsioonide korra võib kindlaks määrata sobival ajal Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Ülemkogu ühisel kokkuleppel.”

Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu võiksid kokku leppida järgmise korra. Euroopa 
Ülemkogu kohtub Euroopa Parlamendist ametist lahkuva presidendi ja eraldi iga fraktsiooni 
esimehega (keda võib saata partei esimees või piiratud delegatsioon). Kõnealune nõupidamine 
toimub kolmandal nädalal pärast valimisi, võimaldades fraktsioonidel esimese kahe nädala 
jooksul organiseeruda. Euroopa Ülemkogu võiks volitada oma presidendi nõupidamisi läbi 
viima ja Euroopa Ülemkogule aruannet esitama. Sellise menetluse puhul välditakse Euroopa 
Parlamendi ametliku seisukoha võtmist, mis ei ole lepinguga kooskõlas, kuid võimaldatakse 
Euroopa Ülemkogul saada täielikku teavet fraktsioonide positsiooni kohta parlamendis.

Selline menetlus toimub suhteliselt lühikese aja jooksul. Juhul kui Euroopa Parlamendi 
valimised toimuksid parlamendi soovi kohaselt mai keskel – mitte juuni keskel nagu praegu –, 
ei oleks menetluse ajakava sedavõrd tihe.

                                               
1 Resolutsioon Euroopa Komisjoni heakskiitmise suuniste kohta (artikkel 3), hääletatud 11.12.2005 hr Duffi 
raporti põhjal.
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Soovitus

„Asjakohasteks konsultatsioonideks” (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõige 7) pärast 
valimisi ja enne seda, kui Euroopa Ülemkogu esitab komisjoni presidendi kandidaadi, 
pakutakse välja järgmine võimalus: jätta parlamendile pärast valimisi fraktsioonide 
moodustamiseks kaks nädalat. Kolmandal nädalal peab Euroopa Ülemkogu 
(eesistuja) lisaks Euroopa Parlamendi ametist lahkuvale presidendile eraldi nõu iga 
fraktsiooni esimehega (keda võib saata partei esimees või piiratud delegatsioon).

3. Komisjon

Meenutame, et pärast seda, kui avaldati Duffi raport Euroopa Komisjoni heakskiitmise 
suuniste kohta,1 muudeti Euroopa Parlamendi kodukorda Euroopa Komisjoni heakskiitmise 
osas2.

4. Esimesed ametisse nimetamised

Praeguseks on selge, et isegi juhul, kui Iirimaa ratifitseerimismenetlus jõuaks edukalt lõpule, 
ei toimu see enne 2009. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. Seega ei jõustu 
Lissaboni leping ka kõige paremate ootuste kohaselt enne 2009. aasta juunis toimuvaid 
Euroopa Parlamendi valimisi, kui parlament saab uue koosseisu. Sellega seoses tõstatub 
muuhulgas küsimus, millised tagajärjed on sel asjaolul Euroopa Parlamendi enda ning 
järgmise Euroopa Komisjoni ametissenimetamise jaoks.

2008. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu järeldused ratifitseerimismenetluse jätkamise kohta 
Iirimaal sisaldavad uusi pidepunkte, mis lubavad eeldada, et üleminek, mis tipneks Lissaboni 
lepingu võimaliku jõustumisega, võib toimuda käesoleva aasta lõpul või 2010. aasta 
alguskuudel.

4.1. Euroopa Parlamenti puudutavad küsimused

Raportis Euroopa Parlamendi koosseisu küsimust põhimõtteliselt ei käsitleta. Samas 
tuleks kiiresti kontrollida, kas 2008. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu järeldustes 
arvestatakse Lamassoure-Séverini raportis väljendatud Euroopa Parlamendi seisukohta. 
Meenutagem, et Lissaboni Euroopa Ülemkogu kinnitas parlamendi raportis tehtud 
poliitilise ettepaneku lisada parlamendi koosseisu vaid üks liige („… seitsesada 
viiskümmend pluss president …”3). On loogiliselt arusaadav, et Euroopa Ülemkogu 
otsustas, et valimised peavad toimuma Nice’i lepingus sätestatud korra alusel (millega 
nähakse ette 736 parlamendiliiget, maksimaalse liikmete arvuga Saksamaal – 96 liiget ja 
kõige väiksemaga Maltal – 5 liiget). See tähendab, et kui alusleping jõustub veidi pärast 

                                               
1 A6–0179/2005, Raport Euroopa Komisjoni heakskiitmise suuniste kohta (7. juuni 2005, Andrew Duff).
2 A6–0198/2008, Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta Euroopa Komisjoni heakskiitmise osas 
(29. mai 2008).
3 Igast liikmesriigist on vähemalt kuus parlamendiliiget ja ühelgi liikmesriigil ei saa olla rohkem kui 
üheksakümmend kuus parlamendiliiget, kusjuures parlamendikohtade jagamiseks kasutatakse kahaneva 
proportsionaalsuse põhimõtet.
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valimisi, tuleks teatavate liikmesriikide parlamendiliikmete arvu vastavalt Euroopa 
Parlamendi tehtud ettepanekule suurendada1. Samas ei ole võimalik enne uue parlamendi 
ametiaja lõppemist vähendada Saksamaa parlamendikohtade arvu. Seega on ainus 
mõistlik lahendus Euroopa Ülemkogu pakutud võimalus, mille korral lubatakse ajutiselt 
(kuni 2014.aasta Euroopa Parlamendi valimisteni) suurendada Euroopa Parlamendi 
liikmete arvu kolme liikme võrra, st 754 liikmeni. Seda on võimalik teha näiteks 
protokollile üleminekusätte lisamisega, mille ratifitseerimine ei tohiks tekitada 
probleeme2.

Seni ja eeldusel, et Lissaboni leping kiidetakse heaks, võib kutsuda nimetatud valitud 
liikmed osalema parlamendi töös hääleõiguseta vaatlejatena.

4.2. Komisjoni ametissenimetamist puudutavad küsimused

4.2.1. 2008. aasta detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu otsustas, et tulevase Euroopa 
Komisjoni, eeskätt komisjoni presidendi ametissenimetamise menetlus käivitatakse 
kohe pärast 2009. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Põhimõtteliselt tähendab see, et tulevase Euroopa Komisjoni ametissenimetamise 
menetlus toimub vastavalt Nice’i lepingule. Kuivõrd 2008. aasta detsembri Euroopa 
Ülemkogu otsuses mainitakse sõnaselgelt vaid komisjoni presidendi 
ametissenimetamist, kerkib küsimus, kas Euroopa Ülemkogu soov on viia kogu 
menetlus läbi samade eeskirjade kohaselt.

Seetõttu tuleb jõuda selgusele selles, kuidas korraldada tulevase Euroopa Komisjoni 
ametissenimetamise menetlus, pidades eeskätt silmas menetluse eri etappide 
ajakava ja mitmesuguseid kaasnevaid toiminguid – ehk kas lähtuda Nice’i või 
Lissaboni lepingust.

4.2.2. Kui tulevase Euroopa Komisjoni ametissenimetamise ja eeskätt komisjoni 
presidendi ametissenimetamise menetlus käivitatakse vahetult pärast 2009. aasta 
juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, algab menetlus perioodil, kui 
Lissaboni lepingut ei ole veel ratifitseeritud – samas on Lissaboni lepingus Euroopa 
Parlamendi rolli komisjoni presidendi ametissenimetamise menetluses oluliselt 
suurendatud.

                                               
1 A6–0351/2007, Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta (3. oktoober 2007, Alain Lamassoure – Adrien 
Severin).
2 Teatavate Euroopa riigijuhtide, teiste seas president Sarkozy avalikes sõnavõttudes on esitatud võimalus, et 
ratifitseerimine võiks toimuda samaaegselt Horvaatiaga ühinemislepingu allakirjutamisega. See võimalus võib 
osutuda sobivaks juhul, kui ühinemislepingu allakirjutamine ja ratifitseerimine toimub õigeaegselt, et Euroopa 
Parlamendi koosseisu oleks võimalik kohandada Lissaboni lepingu jõustumisele piisavalt lähedasel kuupäeval. 
Samas tuleks kohandamisel arvesse võtta Horvaatiale eraldatavate parlamendikohtade lisandumist, mille 
tulemusena ületab parlamendiliikmete arv juba 2009.–2014. aasta kooseisu jooksul 754 liikme piiri. Selline 
olukord on mõeldav juhul, kui Euroopa Parlamendiga saavutatakse mitteametlik poliitiline kokkulepe (nagu see 
toimus enne Lissaboni lepingu vastuvõtmist), pidades silmas asjaolu, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist peab 
Euroopa Parlament ise, omaenda ettepanekul ja Euroopa Ülemkogu heakskiidul otsustama Euroopa Parlamendi 
koosseisu üle ja eeskätt parlamendikohtade uue jagunemise üle, nii et 2014. aasta valimisteks jõutaks uuesti 751 
parlamendiliikmeni vastavalt Lissaboni lepingus sätestatud põhimõtetele ja menetlusele.
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Nice’i lepingu kohaselt nimetavad komisjoni presidendi ametisse ülemkogus kokku 
tulnud riigi- ja valitsusjuhid ning määramise kinnitab Euroopa Parlament. Lissaboni 
lepingu kohaselt valib Euroopa Komisjoni presidendi Euroopa Parlament pärast 
vastava ettepaneku saamist asjakohast nõu pidanud ülemkogult.

Seetõttu peab Euroopa Parlament hoolega jälgima, et tema eesõigusi ei seataks 
kahtluse alla ning et ei tekiks olukorda, kus Nice’i lepingu kohaselt 
ametissenimetatud presidendil on Lissaboni lepinguga ettenähtud volitused.

Kui Euroopa Ülemkogu jääb oma 2008. aasta detsembris tehtud otsuse juurde, peab 
Euroopa Parlament nõudma, et riigi- ja valitsusjuhid võtaksid (mitteametlikult) 
arvesse Lissaboni lepinguga Euroopa Parlamendile antavaid uusi volitusi seoses 
komisjoni presidendi ametissenimetamisega. Eeskätt tuleks arvesse võtta 
valimistulemusi ja käivitada tuleks konsultatsioonid Euroopa Parlamendis 
esindatud peamiste poliitiliste jõududega. Kui Euroopa Ülemkogu kavatseb sel 
viisil toimida, peab ta pärast Euroopa Parlamendi valimisi nägema ette piisava 
ajavaru konsulteerimiseks, enne komisjoni presidendi kandidaadi esitamist. Sellise 
menetluse eeliseks on asjaolu, et see on põhijoontes vastavuses Lissaboni lepingus 
sätestatud uute eeskirjadega, olemata vastuolus kehtiva Nice’i lepinguga1.

Lissaboni lepingu ratifitseerimise korral võib Euroopa Parlament ametlikult valida 
komisjoni presidendi, kelle ametissenimetamise ta varasemalt Nice’i lepingus 
sätestatud menetluse kohaselt on heaks kiitnud. See on eriti kohane juhul. kui 
Euroopa Ülemkogu on kandidaadi nimetamisel pärast Euroopa Parlamendi valimisi 
mitteametlikult järginud Lissaboni lepingus sätestatud konsultatsioone hõlmavat 
menetlust.

4.2.3. Komisjoni osas on olukord erinev, kuivõrd Nice’i lepingus on nähtude ette, et 
volinike arv on väiksem kui liikmesriikide arv (2008. aasta detsembris toimunud 
Euroopa Ülemkogu deklaratsiooni kohaselt ei kehti see nõue pärast Lissaboni 
lepingu jõustumist), samuti ei ole Nice’i lepingus erinevalt Lissaboni lepingust 
nähtud ette asepresidendi/kõrge esindaja ametikohta.

Eeldusel, et Iirimaa ratifitseerib uue rahvahääletuse tulemusena Lissaboni lepingu, 
tekib kahtlusi uue komisjon ametissenimetamisel Nice’i lepingu alusel. Komisjon 
peaks saama ametlikult ametisse nimetatud ja asuma tööle pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist ja vastavalt selles lepingus ette nähtud koosseisule ja volitustele. Kõige 
optimistlikuma variandi kohaselt, mis lähtub sellest, et Iirimaa rahvahääletus 
toimub hiljemalt 2009. aasta oktoobris, võib uus komisjon asuda ametisse 2010. 
aasta alguses.

                                               
1 Tegelikult oleks suuremal või vähemal määral tegemist 2004. aasta stsenaariumi kordamisega, mis 
mitteametlikult suures osas vastas just vastuvõetud põhiseaduse lepingu sätetele, mis kandusid edasi Lissaboni 
lepingusse. See annaks Euroopa Ülemkogule võimaluse väljendada poliitilist tahet võtta arvesse Euroopa valijate 
soovi. Liiatigi ei tohi unustada, et isegi juhul, kui ei ole ette nähtud, et Euroopa Parlamendi presidendi valib 
Euroopa Parlament, on juba Nice’i lepingus sätestatud, et parlament kinnitab Euroopa Ülemkogu esitatud 
kandidaadi, ning parlamendi otsus ei ole mitte üksnes poliitiline vaid ka õiguslikult siduv (ühe olulise 
erinevusega – kui Lissaboni lepingus nõutakse presidendi valimiseks absoluutset häälteenamust, siis Nice’i 
lepingu põhise kinnitamise korral piisab kvalifitseeritud häälteenamusest). 
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4.2.4. Kuid Nice’i lepingu kohaselt1 lõpeb praeguse komisjoni ametiaeg 31. oktoobril 
2009. Ainus võimalus selle sätte muutmiseks oleks esmase õigusakti (protokolli 
jne) muutmine, mis ei tundu olevat 27 liikmesriigi jaoks esmatähtis. Seevastu, kui 
uus komisjon ei ole mainitud kuupäevaks ametisse nimetatud, peab olemasolev 
komisjon jääma ametisse, kuid selle volitusi piiratakse tõenäoliselt üksnes 
jooksvate küsimuste haldamisega. Võib ette näha, et selline olukord saab kesta paar 
nädalat või isegi kuu või kaks, kuid mitte kauem.

Sellises olukorras on uue Euroopa Parlamendi ülesanne hallata võimalikult 
resultatiivselt koostöös Euroopa Ülemkoguga uue komisjoni ametissenimetamist, et 
menetluse puhul oleks võetud arvesse komisjoni uut koosseisu ja volitusi ning 
arvestades Lissaboni lepingus ettenähtud Euroopa Parlamendi uute volitustega.

4.2.5. Samuti tuleb ette näha võimalus, et rahvahääletus ei anna positiivset tulemust ja 
Lissaboni leping ei saa alates 2010. aasta algusest jõustuda. Tuleb arvestada, et sel 
juhul kohaldatakse jätkuvalt Nice’i lepingut ning Euroopa Ülemkogu peab vastavalt 
protokollile Euroopa Liidu laienemise kohta võtma vastu otsuse, millega 
määratakse kindlaks uue komisjoni liikmete arv (mis peab olema väiksem kui 
Euroopa Liidu liikmesriikide arv) ning tingimused, mille kohaselt korraldatakse 
samas protokollis ettenähtud võrdset rotatsiooni. 

Soovitus

Poliitilise rolli puhul, mis on Euroopa Parlamendil komisjoni presidendi ja terve 
komisjoni, sealhulgas kõrge esindaja ametissenimetamisel, tuleb igal juhul sisuliselt 
arvestada Lissaboni lepingu sätteid, seda isegi juhul, kui vastav ametissenimetamise 
menetlus algab Nice’i lepingu kohaselt. Selle eesmärgi täitmiseks tuleks 
institutsioonide vahel saavutada poliitiline kokkulepe.

5. Euroopa Liidu eesistumise osas nähakse 2008. aasta detsembris toimunud Euroopa 
Ülemkogu järeldustele lisatud deklaratsioonis ette järgmised üleminekumeetmed:

Juhul kui Lissaboni leping jõustub kuupäeval, mil kuuekuuline eesistumisaeg on nõukogus 
juba alanud, lepib Euroopa Ülemkogu kokku, et üleminekuajal ja selleks, et võtta arvesse 
ettevalmistavat tööd ning tagada töö harmooniline jätkumine:

- jätkavad sellel ajal nõukogu kuuekuulist eesistumist teostava liikmesriigi pädevad asutused 
kõikide nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste ning samuti kolmandate riikidega 
peetavate kohtumiste juhatamist kuni poolaasta lõpuni;

- on järgmise nõukogu kuuekuulist eesistumist teostava liikmesriigi ülesanne võtta 
kooskõlas lepinguga oma pooleaastase eesistumisaja jooksul konkreetsed vajalikud 

                                               
1 mida on muudetud aktiga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu 
Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi Euroopa 
Liiduga ühinemise tingimuste kohta ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (artikli 45 
lõige c).
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meetmed seoses Euroopa Ülemkogu ja välisasjade nõukogu eesistumise korralduslike ja 
sisuliste aspektidega. See eesistujariik, Euroopa Ülemkogu eesistujaks valitud isik ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks nimetatud isik teevad nendes 
küsimustes tihedat koostööd.

E. AMETIAEGA HÕLMAVA INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KAVA SUUNAS

Kuni tänaseni on oldud abiks paljude tegevuste juures, mis on pigem eraldanud strateegiliste 
ja rakenduskavade koostamise institutsioonide vahel. Komisjon arendab strateegilist ja 
seadusandlikku tegevust hõlmavat dialoogi samaaegselt Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. 
Kuid seadusandliku võimu kaks haru ei ole kordagi alustanud tõsist dialoogi, milles 
käsitletakse nende poliitilisi prioriteete ja sellele vastava tegevuse rakenduskava koostamist. 
Kaasotsustamise laiendamisega ja Lissaboni lepingu uute sätetega soodustatakse sellise 
institutsioonidevahelise tegevuse kehtestamist.

1. Lissaboni lepinguga kaasnevad uuendused

Lissaboni lepinguga kaasnevad uuendused seoses kõnealuse tegevusega võimaldavad 
poliitilise tahte olemasolu korral sellist asjade seisu parandada.

1.1. Peamiselt seadusandliku algatusõigusega institutsiooni – komisjoni – suhtes nähakse 
artikliga 17 ette, et: „Komisjon algatab liidu ühe- ja mitmeaastaste programmide 
koostamise, pidades silmas institutsioonidevaheliste kokkulepete saavutamist.”

1.2. Euroopa Ülemkogu osas on Euroopa Liidu lepingu artiklis 15 sätestatud, et: „1. Euroopa 
Ülemkogu annab liidule selle arenguks vajaliku tõuke ning määratleb selle üldised 
poliitilised sihid ja prioriteedid. Ülemkogu ei toimi seadusandjana.”

Seda üldist ülesannet täiendab eriülesanne vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval 
alal: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 68 on sätestatud, et: „Euroopa Ülemkogu 
määratleb seadusandliku ja operatiivtegevuse kavandamise strateegilised suunised 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala piires.”

1.3. Nõukogu kohta on Euroopa Liidu lepingu artiklis 16 täpsustatud, et tal on „vastavalt 
aluslepingutega sätestatud tingimustele poliitika kujundamise ja koordineerimise 
funktsioonid.”

9. deklaratsioon sisaldab nõukogu eesistumise teostamist käsitleva Euroopa Ülemkogu 
otsuse eelnõud ning selle artikli 1 lõikes 2 on sätestatud, et: „2. „Iga asjaomase rühma 
(eesistujakolmik) liige on kordamööda iga nõukogu koosseisu, välja arvatud välisasjade 
nõukogu eesistujaks ühe kuuekuulise perioodi vältel. Teised rühma liikmed abistavad 
eesistujat kõigis tema kohustustes ühise programmi alusel. Rühma liikmed võivad 
omavahel otsustada kohaldada teistsugust korda.”

Sama otsuse eelnõu artikliga 3 nähakse ette, et: „Üldasjade nõukogu tagab koostöös 
komisjoniga nõukogu eri koosseisude kooskõlastatud ja järjepideva töö mitmeaastaste 
programmide raames. Eesistujaks olevad liikmesriigid võtavad nõukogu peasekretariaadi 
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abiga kõik vajalikud meetmed nõukogu töö korraldamiseks ja tõrgeteta toimimiseks.”

1.4. Lissaboni lepinguga antakse ka õiguslik alus mitmeaastaseks finantsplaneeringuks (vt 
punkt 3 allpool). Tekib seos poliitilise ja seadusandliku kavandamisega, kuigi seda ei ole 
lepingus selgesõnaliselt ette nähtud.

2. Mõned küsimused kavandamise ulatuse ja sisu kohta

2.1. Kavandamine on oma olemuselt institutsioonidevaheline oluline tegevus: kui liidu iga 
institutsioon järgiks täielikult autonoomset poliitilist kava, mis ei ole teiste 
institutsioonidega kooskõlastatud, ning määraks kindlaks oma ajakava vastavalt oma 
prioriteetidele, oleks institutsioonidevaheline suhtlemine väga raske ning kannataks liidu 
poliitikavaldkondade sidusus ja menetluste toimimine. Kavandamine on seega praktiline 
vajadus, eri institutsioonide tegevuse kooskõlastamise vajadus teatavate ühiselt 
kindlaksmääratud eesmärkide ümber. Kuid sellega ei püüta kuidagi kahtluse alla seada 
iga institutsiooni eri pädevusi ega lepingus määratletud otsustamismenetlust, eriti 
lepingus kehtestatud tähtaegade osas, mida tuleb täita.

2.2. See on väga hästi sõnastatud artiklis 17. Komisjon algatab programmide koostamise, mis 
võib viia (see ei ole kohustus) institutsioonidevaheliste kokkulepeteni. 

Tuletagem meelde, et institutsioonidevahelisi kokkuleppeid tunnustatakse ametlikult 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 295: „Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
konsulteerivad üksteisega ning korraldavad oma koostööd ühisel kokkuleppel. Selleks 
võivad nad kooskõlas aluslepingutega sõlmida institutsioonidevahelisi kokkuleppeid, mis 
võivad olla siduva iseloomuga.”

Selle sätte lugemisel võib kergesti järeldada, et institutsioonidevahelised kokkulepped 
võivad, kuid ei pruugi olla siduva iseloomuga, sõltuvalt poolte väljendatud tahtest: samuti 
on selge põhimõte, et institutsioonidevahelised kokkulepped, isegi siduva iseloomu 
tekkimise korral, ei või piirata institutsioonide pädevusi sellisena, nagu need on 
aluslepingutes määratletud.

2.3. Programmide ulatuse ja sisu võib jagada:

a) pigem poliitilise sisuga strateegiliste programmide algatused, milles määratletakse 
kindlaks prioriteedid ja liidu poliitilised eesmärgid teatavaks perioodiks; 

b) algatused, mis on suunatud pigem rakenduskavade koostamisele (töökorraldus, 
ajakava määratlemine, teabevahetus menetluse toimimise kohta jne). Käesolevas 
raportis keskendutakse esmatähtsate kavade vajadustele, kuid ei unustata tähtsust, mis 
on teisena nimetatud algatustel strateegilistes programmides määratletud eesmärkidele.

2.4. 9. deklaratsioon võib tekitada segadust, kuna selle artiklis 3 osutatakse „mitmeaastastele 
programmidele” üldasjade nõukogu rolli puhul, ning artikli 1 lõikes 5 kolme eesisujariigi 
rühmade „ühistele programmidele” (18 kuuks). Tundub, et peetakse enesestmõistetavaks, 
et mitmeaastased programmid on komisjoni algatatavad (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 
lõige 1), eesistujakolmiku ühised programmid peavad aga kuuluma mitmeaastaste 
programmide alla. Vajalik on, et nõukogu täpsustaks nimetatud kahte liiki programmide 
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vahelise suhte.

2.5. Kui räägitakse programmide koostamisest, mõeldakse pigem kolmikut komisjon-
parlament-nõukogu. Kuid arvesse tuleb võtta ka kahte teist tegutsejat: ühelt poolt 
Euroopa Ülemkogu, pidades silmas selle poliitilise tõuke andja rolli, ning teiselt poolt 
kõrget esindajat välisasjade nõukogu eesistujana.

3. Seos strateegiliste programmide ja finantsplaneeringu (mitmeaastane 
finantsraamistik) vahel.

3.1. Väga oluline on luua seos strateegiliste programmide ja finantsplaneeringu vahel, mida 
esimest korda tunnustatakse selgesõnaliselt aluslepingutes. Lepingutega antakse sellele 
isegi õiguslikult siduv iseloom seoses aastase eelarvega. Lepinguga on ette nähtud, et 
nõukogu võtab pärast Euroopa Parlamendilt heakskiidu saamist vastu määruse, milles 
käsitletakse mitmeaastast finantsraamistikku, mis peab hõlmama vähemalt 5 aastat. 
Mitmeaastasel finantsplaneeringul on tegelikult poliitiline ja seadusandlik iseloom: selles 
määratakse kindlaks liidu poliitilised prioriteedid (tegevusvaldkondades, mida tuleb 
rahaliselt toetada), samuti võimalused nende saavutamiseks. Mitmeaastase 
finantsraamistiku mõistele on alati lisatud õigusaktide pakett, milles komisjon täpsustab 
vajalikud algatused, et anda liidule rakenduskavad, mille jaoks on ette nähtud 
assigneeringud. 

3.2. Liidu seadusandlik tegevus kõnealusel perioodil ei piirdu finantsalaste õigusaktidega.
Hinnanguliselt võib öelda, et Euroopa Liidu õigusaktidest pooltel ei ole finantsalast mõju, 
näiteks suur osa siseturu rakendamist käsitlevatest õigusaktidest, õigusaktid riiklike 
õigusaktide ühtlustamise kohta eri sektorites, maksustamise valdkonna õigusaktid, tsiviil-
ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna õigusaktid jne, millest ka 
vajadus, et strateegiliste programmide koostamisel võetakse samuti arvesse sellist liiki 
õigusakte. Tuleb ka arvesse võtta asjaolu, et sellist liiki õigusaktide teatud suurte 
pakettide puhul kestab menetlus komisjoni ja parlamendi ametiajast oluliselt kauem 
(näiteks Euroopa õiguse alusel tegutseva äriühingu põhikiri) ning see toob kaasa 
erisugused tagajärjed. Euroopa tulevikku käsitlevatele pikaajalistele poliitilistele 
programmidele, nagu Lissaboni strateegia, kulub samuti mitu ametiaega.

4. Legislatuuri lepingu/programmi suunas?

4.1. Selles kontekstis soovitatakse hõlmata institutsioonidevaheline kavandamine tõelisse nn 
legislatuuri lepingusse või programmi, mis sisaldab institutsioonide vahel kokku lepitud 
strateegilist programmi ametiajaks. Sel eesmärgil peab komisjon ametisse astudes 
tutvustama oma ametiaja viie aasta poliitilisi prioriteete ja strateegilisi eesmärke.

Selle tutvustamise ajal, mis peaks toimuma enne selle aasta lõppu, mil komisjon ametisse 
astus, peaks komisjon esitama ka esimesed elemendid seoses Euroopa Liidu rahaliste
vahendite vajaliku arenguga, et toetada oma strateegilisi eesmärke.

Komisjoni tutvustatud prioriteetide ja eesmärkide põhjal võivad institutsioonid –
komisjon, parlament ja nõukogu – seejärel kokku leppida tõelise nn legislatuuri lepingu 
või programmi osas, mis juhib liidu tegevust selle perioodi jooksul.
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See leping või programm võiks võtta ühise programmi, teatavat liiki ühise deklaratsiooni 
kuju.

Kas on mõeldav anda sellele siduv iseloom? Isegi kui seda võib pidada 
institutsioonidevahelise kokkuleppe vormiks, tundub olevat loogilisem pidada seda pigem 
poliitiliseks kohustuseks, mille kahtluse alla seadmine ei tooks kaasa midagi enamat kui 
institutsioonidevahelise poliitilise usaldussuhte katkemise. Seetõttu, kui see usaldussuhe 
institutsionaliseeritakse, nagu praegu Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel, võivad 
selle katkemisel olla olulised poliitilised tagajärjed.

4.2. Ühise lepingu või programmi põhjal peaks komisjon enne ametisse astumisele järgneva 
aasta juunikuu lõppu tutvustama oma ettepanekuid mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 
millele on lisatud nimekiri selliste õigusaktide algatuste kohta, mis on vajalikud 
konkreetsete rakendusprogrammide rakendamiseks finantsraamistikus. Seega võiksid 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevad läbirääkimised toimuda selle aasta teises 
pooles, nii et raamistik võetakse vastu enne aasta lõppu ja jõustub järgmise aasta alguses 
(N +2, kus N on Euroopa Parlamendi valimise aasta).1

Võttes arvesse, et Lissaboni lepinguga nähakse ette 5aastane finantsraamistik, oleks sellel 
ajakaval eelis, kui mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud periood vastaks Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni ametiajale.

Selleks on siiski vaja kõrvale jätta praeguste finantsprogrammide loogika ja minna 7 
aastalt üle 5 aastale, mis tingib üleminekuetapi vajaduse: kõige mõistlikum lahendus 
oleks seega ette näha praeguse finantsraamistiku pikendamine kahe aasta võrra, et 
hõlmata periood kuni 2015. aasta lõpuni,2 samas kui praeguse kava kohaselt lõpeb 
programm 2013. aasta lõpus. 

See on kergesti teostatav, kuna Lissaboni lepinguga nõutakse, et institutsioonidevahelisel 
kokkuleppel põhineva praeguse ad hoc süsteemi asemel kasutatakse õigusakti (määrus), 
mis võetakse vastu seadusandliku erimenetluse alusel. Selline muutus tuleb lepingu 
jõustudes igal juhul teha. Esmatähtsal kohal oleks saavutada kokkuleppe väljapakutud 
pikendamise osas. See peaks toimuma käsikäes institutsioonidevahelises kokkuleppes 
ettenähtud hinnanguga.

4.3. Nn legislatuuri leping või programm moodustaks koos mitmeaastase finantsraamistikuga 
peamise sisu mitmeaastastele programmidele, mis on ette nähtud komisjoni ja üldasjade 
nõukogu hõlmavas 9. deklaratsioonis sisalduva otsuse eelnõu artikli 1 lõigetes 2 ja 3.

Selliselt mõistetuna oleks see raamistikuks Lissaboni lepinguga ettenähtud teiste 
programmide koostamiseks, eelkõige:

                                               
1 Vt hr Böge raportit „Laienenud liidu poliitikaväljakutsed ja eelarvevahendid 2007–2013” ning hr Guy-Quinti 
raportit.
2 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta.
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– iga kolme eesistujariigi rühma ühistele programmidele nende 18kuuliseks ametiajaks 
(millele omakorda lisandub iga eesistujariigi individuaalne programm vastava riigi 
pool aastat kestvaks eesistumisajaks)1; seetõttu tuleks Euroopa Parlamendi 
seisukohalt, kui ta on juba nn legislatuuri lepingu või programmi ja mitmeaastase 
finantsraamistiku heaks kiitnud, tugevdada dialoogi üldasjade nõukogu eesistuja ja 
järjestikuste liidu eesistujakolmikutega, et teha enda hääl piisavalt kuuldavaks 
programmide ettevalmistamisel. Euroopa Parlament võiks samuti korraldada 
arutelusid (komisjonides ja täiskogus) ning võtta iga programmi kohta seisukoha (nt 
resolutsiooni kaudu).

– üheaastasele programmile, mis sisaldab komisjoni töö- ja õigusloomekava; selles 
suhtes peab Euroopa Parlament nõudma dialoogi tugevdamist seoses komisjoni 
programmi esitamisega, mis on praegu ette nähtud parlamendi ja komisjoni vahelises 
raamleppes. Komisjon arutab oma programmi üksikasjalikult ka nõukoguga. Võiks 
kaaluda selle menetluse tõelise institutsioonidevahelise iseloomu tugevdamist, et 
programm oleks kolme institutsiooni kohustumise ühine tulemus või et kolm 
institutsiooni võtaksid üheaastase programmi suhtes ühise seisukoha.

4.4.Strateegiliste programmide erinevate kavandamisvõimalustega peavad kaasas käima 
vajalikud mehhanismid seoses rakenduskavade koostamise ja olemasoleva seadusandliku 
kooskõlastamise kavandamisega, mida tuleks isegi tugevdada, et kindlustada tugevam 
dialoog Euroopa Parlamendi ja eri osapoolte vahel. Seda võib teha täiskogu või 
fraktsioonide esimeeste konverentsi ja parlamendikomisjonide tasandil. Üks variant, mida 
tasuks kaaluda, oleks kõrgetasemelise institutsioonilise rühma loomine (nt: parlamendi 
asepresident ja/või esimeeste konverentsi esimees, üldasjade nõukogu eesistuja ja 
komisjoni asepresident), mis võiks kokku saada korrapäraselt, et tagada tegevuse 
plaanimine, teabevahetus esmatähtsatel teemadel jne.

Rõhutagem veelkord üldasjade nõukogu ja selle eesistuja tähtsust kõnealuse 
kooskõlastamise raames. See roll tugevneks, kui vastavalt raportis eespool väljapakutule 
oleks üldasjade nõukogu ülesanne eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku
heakskiitmine.

Soovitus

1. Programmide koostamine toimub järgmiselt:

– ametisse astunud uus komisjon tutvustab enne aasta lõppu oma viie aasta 
poliitilisi prioriteete ja strateegilisi eesmärke, lisades üldise prognoosi 
õigusaktide kohta, mida ta kavatseb algatada, ja hinnangu ühenduse rahaliste 
vahendite kohta, mida on vaja kavandatud eesmärkide elluviimiseks; 

– programmi arutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ning selle suhtes 
tehakse nn legislatuuri leping, mille kolm institutsiooni on heaks kiitnud; 

                                               
1 Selliselt mõistetuna vastab komisjoni roll üldasjade nõukogu üheaastase programmi suhtes sellele, mis on ette 
nähtud nimetatud 9. deklaratsiooni tasandil või institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes.
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– komisjon tutvustab seejärel ametisse asumisele järgneva aasta esimesel poolel 
oma ettepanekuid mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mis peaks olema 
koostatud 5 aasta kohta. Koos ettepanekutega esitatakse pakett, milles 
täpsustatakse õigusaktide algatusi, mis on vajalikud rahandusalaste otsuste 
rakenduskavade konkretiseerimiseks. Seejärel võtavad Euroopa Parlament ja 
nõukogu enne selle aasta lõppu vastu mitmeaastase finantsraamistiku, et see 
saaks jõustuda järgmise aasta alguses (N+2, kus N on Euroopa Parlamendi 
valimise aasta).

– Selleks et minna praeguselt institutsioonidevaheliste kokkulepetega 7 
aastaks tehtavalt finantsplaneeringult üle 5aastasele õiguslikult siduvale 
programmile, on vaja üleminekuetappi; sellel eesmärgil peavad 
institutsioonid leppima kokku praeguse institutsioonidevahelise 
kokkuleppe finantsraamistiku muutmises määruseks, mis sisaldab 
finantsraamistikku, samuti praeguse finantsraamistiku (2007–2013) 
pikendamises 2015. aastani, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik 
võiks jõustuda 2016. aastal ja hõlmata ajavahemikku kuni 2020. aastani.

– „legislatuuri lepingu” ja mitmeaastase finantsraamistiku põhjal:

– töötavad kolme eesistujariigi rühmad koostöös komisjoniga ja dialoogi 
raames Euroopa Parlamendiga välja ühise programmi oma 18kuuliseks 
tegevusajaks; selle programmi põhjal koostavad kolm eesistujat koostöös 
komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga nõu pidades eraldi oma 
programmi selleks poolaastaks, kui nende riik on eesistuja;

– komisjon koostab üheaastase töö- ja õigusloomekava, pidades tihedalt 
nõu nõukoguga ja Euroopa Parlamendiga; 

– Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu aastaeelarve;

– kolm institutsiooni süvendavad institutsioonidevahelist dialoogi, et 
kooskõlastada oma rakenduskava koostamine ja vastav ajakava, eriti 
õigusloome ajakava.

2. Institutsioonid koostavad raamlepingu, milles määratakse kindlaks eri 
tegevusprogrammide üldsuunised.

F. LIIDU VÄLISTEGEVUS

1. Vastupidiselt põhiseaduse lepingule ei koondata Lissaboni lepingus liidu välistegevust 
käsitlevaid kõiki sätteid ühe peatüki alla. Põhiseaduse lepingu V jaotise III osas (see langeb 
suuresti kokku Euroopa Liidu toimimise lepinguga) on kokku võetud kõik liidu välistegevust 
käsitlevad sätted. Seda tehes soovis konvent rõhutada välistegevuse ühtsust. 
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Koondades Euroopa Liidu lepingu (Euroopa Liidu lepingu V jaotis)1 ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat käsitlevad sätted ning muud valdkonda kui ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat hõlmavad sätted Euroopa Liidu toimimise lepingu V osas, tahtis 
valitsustevaheline konverents 2007. aastal need valdkonnad selgelt eristada. Lisaks
täpsustatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 40, et mõlema poliitikavaldkonna rakendamine ei 
mõjuta menetlusi ja nende mõlema volitusi.

Isegi kui erinevus on peamiselt sümboolne ja suuri praktilisi tagajärgi ei ole – eriti kuna liit 
omandab juriidilise isiku staatuse, sambad kaotatakse ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 1 lõikes 2 on selgesõnaliselt kinnitatud, et kahel lepingul on samaväärne õigusjõud –, 
väljendab see erinevat lähenemisviisi ja tunnetust. 

Seega jääb selgeks eesmärgiks välistegevuse üldine sidusus, mida Lissaboni leping rõhutab 
selgesõnaliselt Euroopa Liidu lepingu artiklis 21, kasutades sama sissejuhatavat artiklit 
mõlema välispoliitikat käsitleva osa puhul (Euroopa Liidu lepingu artikkel 23 ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 205): „Käesolevas osas käsitletud liidu rahvusvaheline 
tegevus tugineb põhimõtetele, taotleb eesmärke ja seda viiakse ellu viisil, mis on kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu V jaotise 1. peatükis osutatud üldsätetega” (Euroopa Liidu lepingu 
artiklid 21–22).

Peamine meede liidu välistegevuse sidususe tagamiseks on kindlasti ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoha ning ühise välistegevuse talituse loomine 
(Euroopa välistegevuse talitus), mis peab kõrge esindaja tegevust toetama. Sel viisil taheti 
sidususe eesmärgil lepinguga luua nii poliitilisel tasandil kui ka administratiivseks toeks 
struktureeritud seos liidu välistegevuse eri valdkondade vahel.

2. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

2.1. Praegu on kõrge esindaja (ametlikult) nõukogu peasekretär. De facto ei täida ta selle 
ametikoha ülesandeid ning keskendub oma tegevuses Amsterdami lepinguga loodud 
kõrge esindaja ametikoha ülesannetele. Tänu kõrge esindaja tegevusele on muutunud 
liidu välis- ja julgeolekupoliitika laiaulatuslikuks. Konvendi hinnangul tuli tema 
tegevusele anda selle põhjal uus mõõde.

Esimene uuendus: kõrge esindaja juhatab välisasjade nõukogu.

Eesmärk on muuta nõukogu kava järjepidevamaks ja sidusamaks, millest jäi puudu 
rotatsiooni alusel vahetuvate eesistujate korral, kuna eesistuja oli liialt mõjutatud oma 
liikmeriigi kavast. Rõhutagem, et Lissaboni lepingus täpsustatakse, et kõrgel esindajal ei 
ole õigust hääletada välisasjade nõukogu hääletusel.

Kõrge esindaja juhib samuti poliitika- ja julgeolekukomiteed ning kõrge esindaja 
esindajad võivad juhatada välisasjade nõukogu ettevalmistamise eest vastutavaid 
töörühmi.

                                               
1 Isegi kui see kannab nime „Üldsätted liidu välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
kohta”, sisaldab see üksnes kahte artiklit, milles on üldiselt määratletud põhimõtted, mis suunavad Euroopa 
Liidu välistegevust ning ühist välis- ja julgeolekupoliitika alast tegevust.

Adlib Express Watermark



DT\764564ET.doc 33/41 PE407.666v02-00

ET

Teine uuendus: kõrge esindaja on samal ajal komisjoni asepresident.

Taotletav eesmärk on liidu välistegevuse sidusus ning liidu eesmärkide elluviimiseks 
kasutada olevate kõigi võimaluste ja vahendite mobiliseerimine. Ühest küljest tuleks 
vältida lahknevusi valitsustevahelise iseloomuga ja ühendusest sõltuva ühise 
välispoliitika vahel. Teisest küljest tuleks tugevdada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, 
mobiliseerides ühenduse algatused ja võimalused.

Selline kahel toolil istumine eeldab, et kõrgel esindajal on samal ajal nõukogu poliitiline 
usaldus ning komisjoni asepresidendina komisjoni presidendi ja Euroopa Parlamendi 
usaldus. See viib selgelt tema ametisse nimetamise menetluseni: ametisse nimetatud 
Euroopa Ülemkogu poolt kvalifitseeritud häälteenamusega ja kokkuleppel komisjoni 
presidendiga (artikli 18 lõige 1) kiidetakse ta heaks koos komisjoniga (ja ta peab läbima 
kuulamismenetluse nagu teised volinikud) (Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõige 7).

Tema tagasiastumist võib Euroopa Ülemkogu nõuda sama menetluse kohaselt, mis 
tähendab, et komisjoni asepresidendi ameti kaotuse korral on juhul, kui Euroopa 
Parlament avaldab komisjonile umbusaldust, tema tagasiastumiseks samuti vaja Euroopa 
Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega otsust.

Usalduslike poliitiliste suhete olulisus eri institutsioonide ja kõrge esindaja vahel on 
enesestmõistetav. Eelkõige on vaja rõhutada komisjoni presidendi ja kõrge esindaja 
vahelist usalduslikku suhet liidu välistegevuse heaks toimimiseks. 

Kolmas uuendus: kõrge esindaja võib toetuda Euroopa välistegevuse talitusele.

See on uue institutsioonilise ülesehituse nurgakivi liidu välistegevuse valdkonnas. 
Põhiseaduskomisjonis ettevalmistamisel olevas raportis sõnastatakse Euroopa Parlamendi 
nägemus Euroopa välistegevuse talituse kohta.

Neljandaks uuenduseks on see, et Lissaboni lepingu alusel on kõrgel esindajal otsene 
esindusroll, kuid praeguse lepingu kohaselt on tal lihtsalt nõukogu eesistujat abistav roll.

Sellest nähtub selgelt, et lepinguga muudetakse põhjalikult kõrge esindaja funktsiooni. 
Tema ülesandeks oleks juhtida liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat (sealhulgas ühist 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat). Ta aitab oma ettepanekutega välja töötada nimetatud 
poliitikat ning toetab selle täitmist nõukogu mandaadi abil. Teisest küljest peab ta tagama 
liidu välistegevuse järjepidevuse. Ta vastutab komisjonis selle pädevuses olevate 
välissuhete korraldamise ja liidu välistegevuse muude aspektide koordineerimise eest. 

Selline kahekordne positsioon ja välistegevuse ühtse talituse toetus võimaldavad tal 
tagada liidu kogu liidu välistegevuse sidususe, jätkumise ja tõhususe. 

2.2. Praeguse lepingu kohaselt ei ole kõrgel esindajal algatusõigust. Selle lünga täidab uus 
Euroopa Liidu leping. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljaarendamisel võib iga 
liikmesriik ja kõrge esindaja või kõrge esindaja komisjoni toetusel esitada nõukogule 
vastavalt algatusi või teha ettepanekuid. Lisaks tuleb märkida, et artiklis 22 sätestatakse, 
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et kõrge esindaja ja komisjon võivad tutvustada ühisettepanekuid liidu välistegevuse 
raames. Teatavatel lepingus ettenähtud juhtudel on need ühisettepanekud isegi 
kohustuslikud: piiravate meetmete vastuvõtmine (artikli 215 lõige 2), solidaarsusklausli 
rakendamine (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 222 lõige 3). 

Lepingu idee kohaselt ühtlustab kõrge esindaja võimalikult palju oma tegevust 
komisjoniga. Lissaboni lepinguga innustatakse kõrget esindajat ja komisjoni tegutsema 
ühisel kokkuleppel ja sõnastama ühisettepanekuid – ühine tegutsemine puudutab nii ühist 
välis- ja julgeolekupoliitikat kui ka ühenduse pädevusse kuuluvaid teemasid –, et 
tugevdada kogu liidu välistegevuse sidusust ja seda tehes lihtsustada kavandatud aktide 
vastuvõtmist. 

2.3. Kõrgel esindajal on väga tihe töögraafik, millest annab tunnistust koosolekute arv, millel 
ta peab aluslepingus sätestatud volitustest tulenevalt osalema: välisasjade komisjoni 
eesistumine, komisjoni asepresidendi ametikoht, liidu esindamine ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika raames, liidu välistegevuse kaitsmine Euroopa Parlamendis, 
osalemine Euroopa Ülemkogul... Tema ülesannete kergendamiseks tuleb kehtestada 
praktilised meetmed. Muu hulgas:

– nõukogu eesistujariigi välisminister võiks kõrge esindaja nõudel juhtida tema 
puudumisel välisasjade nõukogu; samuti võiks kõrge esindaja kasutada 
eesistujakolmiku välisministreid teatavate ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
ülesannete täitmiseks, sealhulgas esindamiseks.

– teised volinikud võivad osaleda nõukogu istungitel ja võtta enda peale komisjoni 
seisukoha kaitsmise (kooskõlastatult kõrge esindajaga), see teeks lihtsamaks 
eesistumise ülesande. Samuti võivad teised volinikud võtta enda peale ühenduse 
valdkondades välisasjades esindamise;

– ühise välis- ja julgeolekupoliitika jaoks on Lissaboni lepingus ette nähtud, et nõukogu 
võib kõrge esindaja ettepaneku põhjal nimetada eriesindajad (Euroopa Liidu lepingu 
artikkel 33). Praegu on neil eriesindajatel piirkondlik ülesanne. Uues lepingus nähakse 
nende rolli eriküsimustega seotud ülesannetes. Pidades silmas „liidu saatkondade” 
loomist, ei ole piirkondlike eriesindajate vajadus nii tuntav. Mõeldav on siiski neile 
anda horisontaalseid ülesandeid. Sellisel juhul võib neile anda ka teatavaid ülesandeid 
välisasjade esindamisel, mis on seotud nende volitustega. Eriesindajad alluvad kõrgele 
esindajale ja parlament võib neid kuulata. Kavandada võiks nende kuulamise Euroopa 
Parlamendis nende ametisse nimetamise ajal.

Soovitus

Euroopa Parlament rõhutab, et komisjoni presidendi ja kõrge esindaja usalduslik suhe 
on kõrge esindaja edukaks tegevuseks otsustava tähtsusega.

Kõrge esindaja ja komisjon peavad võimaluse piires tutvustama ühiseid algatusi, kas 
välistegevuse või kitsamas ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, et 
suurendada Euroopa Liidu välistegevuse sidusust sõltuvalt Euroopa ühisest üldisest 
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huvist.

Tuleb kehtestada meetmed kõrge esindaja ülesannete lihtsustamiseks praktilises 
plaanis.

3. Euroopa Parlamendi rolli välistegevuse valdkonnas tugevdatakse samuti

Euroopa Liidu lepingu artiklis 36 täpsustatakse parlamendi rolli ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas. Kõrge esindaja peab konsulteerima parlamendiga ühise välis-
ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektide ja põhivalikute 
suhtes ning teavitama parlamenti asjaomaste poliitikavaldkondade arengust. Ta peab tagama, 
et Euroopa Parlamendi arvamusi „võetakse asjakohaselt arvesse”. Euroopa Parlamendi 
teavitamine tuleb teha ülesandeks eriesindajatele. Euroopa Parlament võib nõukogule ning 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kõrgele esindajale 
anda soovitusi. Euroopa Parlament võib kaks korda aastas korraldada mõttevahetuse 
saavutatud edusammude üle.

Euroopa Parlament peab samuti heaks kiitma liidu eelarve, mis katab ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika haldus- ja tegevuskulud, kuna kohustuslikke ja mittekohustuslikke kulusid 
enam ei eristata. 

Talle tuleb samuti anda teavet ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonna rahvusvaheliste 
kokkulepete sõlmimise menetluse ajal.

Muudes välistegevuse valdkondades on Euroopa Parlamendil tavapärased õigused: ta osaleb 
õigusaktide vastuvõtmisel vastavalt lepingus ettenähtud tingimustele (tavaliselt seadusandliku 
tavamenetlus alusel, mida kohaldatakse isegi väliskaubanduse valdkonnas). Parlament võtab 
vastu liidu eelarve. Parlament peab andma enne nõukogus heakskiitmist oma heakskiidu 
järgmistele rahvusvaheliste kokkulepetele: i) assotsiatsioonilepingud, ii) leping Euroopa Liidu 
ühinemise kohta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, iii) lepingud, 
mis koostöömenetlusi kehtestades loovad teatud institutsioonilisi raamistikke, iv) liidu 
eelarvele olulist mõju avaldavad lepingud ning v) lepingud, mis hõlmavad valdkondi, mille 
suhtes kohaldatakse kas seadusandlikku tavamenetlust (või seadusandlikku erimenetlust, juhul 
kui see on nõutav).

Tihe seos tuleks kehtestada Euroopa Parlamendi ja kõrge esindaja vahel, keda tuleks 
korrapäraselt kutsuda osalema täiskogu aruteludele – lisaks kahele iga-aastasele arutelule 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengu üle –, aga ka 
pädevate parlamendikomisjonide aruteludele. Seda tava tuleb laiendada eriesindajate ja 
volinike suhtes, kes on pädevad Euroopa Liidu välistegevuse erivaldkondades, samuti 
Euroopa välistegevuse talituse vastutavatele ametnikele, kes töötavad poliitilise vastutusega 
kohtadel. Liiatigi, kui Euroopa Parlament peab enesestmõistetavalt järgima saladuses 
pidamise vajadust seoses ühise välis- ja julgeolekupoliitika teatava tundliku sisuga teabe 
käsitlemisega, eriti kaitsevaldkonnas, võib ta samal ajal täita uut rolli välistegevuse 
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valdkonnas,1 korraldades välissuhete valdkonnas uut tüüpi avalikke kuulamisi, millest 
võtavad osa eri institutsioonide või Euroopa välistegevuse talituse vastutavad isikud, 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad jne.

4. Lepingus määratletakse liidu välistegevuse raames otsustamiseks kolm kategooriat:

– otsused välistegevuse raames tervikuna (Euroopa Liidu lepingu artikkel 22),
– otsused ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames (Euroopa Liidu lepingu artikkel 26),
– otsused välistegevuse muus kui ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas.

4.1. Otsused välistegevuse raames tervikuna (Euroopa Liidu lepingu artikkel 22)

Euroopa Ülemkogu teeb otsused Euroopa Liidu huvide ja strateegiliste eesmärkide 
kindlaks määramise kohta välistegevuse valdkonnas tervikuna (Euroopa Liidu lepingu 
artikli 22 lõige 1). Välistegevus võib hõlmata ühist välis- ja julgeolekupoliitikat või 
välistegevuse muid valdkondi. Ülemkogu teeb otsused ühehäälselt nõukogu soovituse 
põhjal, mille viimane on vastu võtnud igas valdkonnas selleks ettenähtud korras.

4.2. Otsused ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames (Euroopa Liidu lepingu artikkel 26)

Euroopa Ülemkogu võtab vastu otsused, selgitades välja strateegilised huvid ning 
määrates kindlaks ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärgid ja üldsuunised (Euroopa 
Liidu lepingu artikli 26 lõige 1). Nõukogu kujundab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat 
ning võtab selle määratlemiseks ja rakendamiseks vajalikud otsused. Need otsused 
võetakse samuti vastu ühehäälselt (artikli 26 lõige 2).

Nõukogu teeb samuti otsused seoses operatiivse tegutsemisega (artikli 28 lõige 1) ning 
otsused seoses liidu lähenemisviisiga konkreetsetele geograafilist või temaatilist laadi 
küsimustele (artikli 29 lõige 1). Need otsused võetakse vastu samuti ühehäälselt (artikli 
31 lõige 1), välja arvatud juhul, kui need põhinevad artikli 22 lõikes 1 osutatud Euroopa 
Ülemkogu otsusel, milles käsitletakse liidu strateegilisi huve ja eesmärke, kui need 
otsused võetakse vastu kõrge esindaja ettepaneku põhjal, mille ta esitas Euroopa 
Ülemkogu taotlusel (ülemkogu või kõrge esindaja enda algatusel) või kui nende otsustega 
võetakse vastu liidu meedet või seisukohta määratlev otsus (artikli 31 lõige 2). Euroopa 
Ülemkogu võib ühehäälselt otsustada, et eespool nimetatud otsused võetakse vastu 
kvalifitseeritud häälteenamusega. Ükski nimetatud eranditest siiski ei kehti sõjalise või 
kaitsepoliitilise tähendusega otsuste suhtes.

Otsused eriesindaja ametisse nimetamise kohta tehakse samuti kvalifitseeritud 
häälteenamusega (artikkel 33).

Otsuse Euroopa välistegevuse talituse loomise kohta teeb nõukogu ühehäälselt kõrge 
esindaja ettepaneku põhjal pärast komisjonilt nõusoleku ning Euroopa Parlamendilt 

                                               
1 Uue lepingu jõustumisel on nõutav üle vaadata institutsioonidevaheline kokkulepe, milles käsitletakse Euroopa 
Parlamendi juurdepääsu nõukogu tundliku sisuga teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas (20. 
novembril 2002 Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel sõlmitud institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa 
Parlamendi juurdepääsu kohta nõukogu tundliku sisuga teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas).
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arvamuse saamist (artikli 27 lõige 3) (vt märkus allpool). 

Nõukogu võtab ühehäälselt (pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga) vastu ka 
otsuse, millega kehtestatakse menetlused, mis tagavad Euroopa Liidu eelarvevahendite 
kiire eraldamise ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames tehtavate kiireloomuliste 
algatuste rahastamiseks. Otsused käivitusfondide loomise ja rahastamise, samuti 
haldamise ja finantskontrolli kohta tehakse aga kvalifitseeritud häälteenamusega 
(Euroopa Liidu lepingu artikkel 41).

Otsused, mille alusel nõukogu võtab vastu rahvusvahelisi kokkuleppeid ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas, tehakse üldjuhul samuti ühehäälselt.

4.3. Otsused välistegevuse muus kui ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas 

Artikli 22 lõikes 1 esitatud üldreeglit, millele vastavalt võtab Euroopa Ülemkogu 
ühehäälselt vastu liidu strateegilisi huve ja eesmärke selgitavad otsused, kohaldatakse ka 
muudes välistegevuse valdkondades kui ühine välis- ja julgeolekupoliitika. Kuid ELi 
poliitika kindlaks määramine ja rakendamine nendes valdkondades toimub vastavalt 
ühenduse kehtivatele menetlustele: õigusaktide vastuvõtmine vastavalt seadusandlikule 
tavamenetlusele või erimenetlusele, sõltuvalt lepingus sätestatud tingimustest; 
rahvusvaheliste lepingute sõlmimine, mille puhul nõukogu otsustab üldiselt 
kvalifitseeritud häälteenamusega pärast Euroopa Parlamendilt heakskiidu saamist. 
Ühehäälsus on siiski nõutav ühise kaubanduspoliitika teatavate lepingute puhul: teenuste 
valdkonnas ja intellektuaalomandi kaubandusaspektide valdkonnas, samuti välismaiste 
otseinvesteeringute valdkonnas, kui need lepingud sisaldavad sätteid, mille puhul 
liidusiseste eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav ühehäälsus (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 207 lõige 4); kultuuri- ja audiovisuaalteenuste valdkonnas, kui need 
lepingud võivad piirata liidu kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, ning sotsiaal-, 
haridus- ja tervishoiuteenuste valdkonnas teatavatel tingimustel (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõige 4). Samuti võetakse ühehäälselt vastu 
assotsiatsioonilepingud, majandus-, finants- ja tehnilise koostöö lepingud 
kandidaatriikidega, ning lepingud neis valdkondades, mille puhul ühehäälsus on nõutav 
liidu sisesel tasandil. Sama kehtib lepingu sõlmimisel liidu ühinemise kohta Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (lepingu sõlmimise otsuse peavad 
heaks kiitma kõik liikmesriigid vastavalt oma põhiseadusest tulenevatele nõuetele) (vt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõige 8).

Soovitus

Kõigi välispoliitika valdkonnas langetatud otsuste puhul peab olema selgelt osutatud, 
mille (millise lepingu artikli) alusel on see langetatud, et järgitavat menetlust selgemaks 
muuta nii otsuse väljatöötamisel kui ka täitmisel.
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5. Liidu esindamisel välissuhetes on vastavalt lepingu sätetele kolm mõõdet:

– Euroopa Ülemkogu eesistuja tagab „oma tasandil ja oma ametikohal” liidu esindamise 
välissuhete ühist välis- ja julgeolekupoliitikat puudutavates küsimustes, „ilma et see 
piiraks liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja volitusi.” (Euroopa Liidu 
lepingu artikli 15 lõige 6).

– ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esindab liitu ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat puudutavates küsimustes. „Ta peab liidu nimel kolmandate 
isikutega poliitilist dialoogi ning väljendab liidu seisukohta rahvusvahelistes 
organisatsioonides ja rahvusvahelistel konverentsidel.” (Euroopa Liidu lepingu artikli 
27 lõige 2);

– komisjon tagab liidu esindamise välissuhetes, „välja arvatud ühine välis- ja 
julgeolekupoliitika ning muud aluslepingutes ettenähtud juhud.” (Euroopa Liidu
lepingu artikkel 17). Täpsemalt vastutab komisjon liidu esindamise eest neis 
välissuhete valdkondades, mis kuuluvad ühenduse pädevusse;

– euro kohta sätestatakse lepingus, et nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal vastu 
võtta asjakohaseid meetmeid ühtse esindamise tagamiseks rahvusvahelistes 
finantsasutustes ja konverentsidel. Nõukogu teeb otsuse pärast konsulteerimist 
Euroopa Keskpangaga. Sel põhjusel rõhutas komisjon hiljuti teatises1 asjaolu, et euro 
rolli viimiseks vastavusse selle majandusliku kaaluga rahvusvahelises plaanis tuli 
arendada ühiseid seisukohti ja tugevdada selle esindatust, luues institutsioonides ühise 
euroala esimehe ametikoha ning rahvusvahelised rahandusfoorumid.

Esimesel pilgul ei ole lepingus täielikult selgitatud pisut ebaselget olukorda, mis on aluseks 
Henry Kissingeri kuulsale küsimusele: „Kellega rääkida, kui soovin vestelda Euroopaga?”
Sellele väljendil on siiski varjundeid: tuleb meelde tuletada, et igas liikmesriigis on samuti 
mitmeid poliitilisi ametikohti, kus on vastutus esindada liitu rahvusvahelisel tasandil.

Selle vaatenurga suhtes on jõutud seisukohale, et esindamise ülesannet täidab pigem Euroopa 
Ülemkogu eesistuja. Tuleb arvesse võtta, nagu osutatud väljendis „oma tasandil ja oma 
ametikohal”, et ta peab Euroopa Ülemkogu eesistujana tagama selle institutsiooni esindamise 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika tasandil. Seega võiks ta esindada Euroopa Liitu suhetes 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika tasandil koos välisriikide juhtidega või tagada Euroopa 
Ülemkogu korraldus ja/või esindamine kõrgetasemelistel rahvusvahelistel koosolekutel. 
Praegu täidab seda ülesannet Euroopa Ülemkogu eesistujariigi peaminister. Kuid see ei anna 
talle ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas algatamisõigust või õigust olla liidu 
poliitiliste otsuste vastuvõtmisel eelisõigusega kaasarääkija. See ülesanne kuulub ühise välis-
ja julgeolekupoliitika valdkonnas selgelt kõrgele esindajale.

Lisaks juba eespool osutatud sätetele, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõikele 2, on 
sama artikli lõikega 1 antud kõrgele esindajale ülesanne aidata oma ettepanekutega välja 
töötada nimetatud poliitikat, mida ta viib ellu nõukogu mandaadiga. Tekstis lisatakse, et kõrge 
esindaja toimib samuti ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika suhtes.

                                               
1 Komisjoni 7. mai 2008. aasta teatis euro kasutuselevõtmise 10. aastapäeva puhul.
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Seega võib järeldada, et kõrge esindaja kohustus on esindada Euroopa Liitu kõiges, mis 
seondub ühise välis- ja julgeolekupoliitika (sealhulgas kaitsepoliitika) ettevalmistamise ja 
täitmisega, kaasa arvatud kolmandate osapooltega dialoogi pidamine ja Euroopa Liidu 
arvamuse väljendamine rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Euroopa Ülemkogu eesistuja ja kõrge esindaja ametikoha loomine tuleneb sellest, et 
Lissaboni lepinguga ei anta ühtegi Euroopa Liidu esindamisega seotud ülesannet ei 
eesistujariigi peaministrile ega ka välisministrile, kes ei ole enam välisasjade nõukogu 
eesistuja. See ei takista Euroopa Ülemkogu eesistujal ja kõrgel esindajal andmast nõukogu 
eesistujariigi peaministrile ja välisministrile teatavaid esindusülesandeid.

Sellega täpsustatakse kõrge esindaja rolli komisjoni asepresidendina. Komisjonil on vastutus 
esindada ELi välisasjades, välja arvatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas.

Kõrge esindaja ülesande suhtes komisjoni asepresidendina on lepingus täpsustatud, et „ta 
vastutab komisjonis selle pädevuses olevate välissuhete korraldamise ja liidu välistegevuse 
muude aspektide koordineerimise eest.” Komisjoni töö korraldamine jääb siiski komisjoni 
presidendi eesõiguseks. Komisjoni asepresidendina kuulub kõrge esindaja komisjoni 
presidendi alluvusse ja on allutatud komisjoni kui terviku suhtes kehtivatele eeskirjadele. 
Komisjoni president võib seega otsustada juhtida välistegevusega seotud volinikega peetavaid 
koosolekuid ise.

Liidu välistegevuse esindamise selle institutsiooni alla kuuluvates valdkondades tagab:

– komisjoni president otse, eelkõige peaministrite tasandil;

– või komisjoni asepresident, kes vastutab komisjonis välissuhete valdkonna eest ja Euroopa 
Liidu välistegevuse muude valdkondade kooskõlastamise eest. Seetõttu on normaalne, et ta 
esindab liitu välissuhetes selles osas, mis hõlmab liidu välissuhete ühenduse pädevuse 
aspekti ministrite tasandil, seda enam, et mõnikord võivad need aspektid käia käsikäes 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda kuuluvate küsimustega;

– või konkreetsete välistegevusega seotud ametikohtade puhul teatavate sektorite eest 
vastutavate volinike kaudu (kõrge esindaja kooskõlastab liidu välissuhete muid aspekte, 
kuid ei asenda volinikke, kes tegelevad väliskaubanduse, arengu jms valdkondadega).

Sellist tõlgendust kinnitatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 3, milles 
käsitletakse rahvusvaheliste lepingute alaseid läbirääkimisi: „3. Komisjon või liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kui kavandatav leping on eranditult või peamiselt seotud 
ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga, annab soovitusi nõukogule, kes võtab vastu otsuse, 
millega antakse luba alustada läbirääkimisi ning nimetatakse sõltuvalt kavandatava lepingu 
teemast liidu läbirääkija või läbirääkimisrühma juht.”

Tundub loogiline, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda kuuluvate lepingute puhul 
on läbirääkija eranditult või peamiselt kas kõrge esindaja või keegi tema alluvusest, või tema 
ja komisjon koos, ning muudel juhtudel oleks läbirääkijaks kõrge esindaja komisjoni 
asepresidendina või komisjon vastava sektori eest vastutava voliniku kaudu komisjoni enda 
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ettepaneku põhjal.

Eelnevat silmas pidades võib kokkuvõtte teha peatüki alguses esitatud hüpoteesile suhteliselt 
sarnases meelsuses. 

Soovitus

Euroopa Parlament on seisukohal, et Euroopa Liidu esindamine välisasjades peab 
olema üles ehitatud järgmistele telgedele:

– Euroopa Ülemkogu eesistuja esindab ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika tasandil, 
kuid tal ei ole volitusi poliitilise suuna määramiseks. Sellele lisandub Euroopa 
Ülemkogu esindamise roll, eriti kontaktide tasandil kolmandate riikide 
riigijuhtidega;

– komisjonil – eelkõige selle presidendil – peab olema esindusroll välissuhete tasandil 
tervikuna ja eri poliitikavaldkondade, sealhulgas ELi välistegevuses 
(väliskaubandus, areng jne);

– kõrgel esindajal peab olema samaaegselt juhtiv (algatav ja täitev) roll ühises välis- ja 
julgeolekupoliitikas, eriti liidu esindamisel kolmandate riikidega suhtlemisel ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides; see eeldab ka praeguse välisasjade nõukogu 
eesistuja (põhimõtteliselt eesistujariigi välisministri) rolli täitmist; samuti esindab 
kõrge esindaja liitu kogu välistegevuse tasandil või sektorites, mis ei kuulu ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika alla, kuid sel juhul allub ta komisjoni presidendile ja 
komisjoni otsustele tervikuna välistegevuse muudes aspektides.

Nõukogu ja üldasjade nõukogu eesistujat, täpsemalt nõukogu eesistujariigi peaministrit 
võidakse samuti kooskõlastatult Euroopa Ülemkogu eesistuja ja kõrge esindajaga 
kutsuda esindama ELi rahvusvahelisel tasandil.

6. Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ühise välis- ja julgeolekupoliitika konkreetne valdkond) 
tasandil on Lissaboni lepinguga samuti olulist edu saavutatud, eriti puudutab see võimalust, 
mis on antud liikmesriikidele, kel on selleks poliitiline tahe ja sõjalised võimed, luua alaline 
struktureeritud koostöö kaitsevaldkonnas, mis võiks pikemas perspektiivis viia ühiskaitseni.

Institutsioonilises plaanis ei ole muudatused põhimõttelise tähtsusega, välja arvatud kõrge 
esindaja ametisse nimetamine koos tema uute ülesannetega.

Jällegi on tegemist ülimalt valitsustevahelise valdkonnaga, kus liikmesriigid otsustavad 
ühehäälselt enamiku küsimusi.

Euroopa Liidu lepingu artikli 26 lõike 1 kohaselt määratleb Euroopa Ülemkogu liidu 
strateegilised huvid, määrab kindlaks eesmärgid ja kehtestab ühise välis- ja 
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julgeolekupoliitika üldsuunised, sealhulgas kaitsepoliitilise tähendusega küsimustes. Lisaks 
on ülemkogul ülesanne võtta sobival ajal vastu otsus tõelisele ühiskaitsele ülemineku kohta 
(artikli 42 lõige 2). See otsus tuleb võtta vastu ühehäälselt ning selle peavad heaks kiitma kõik 
liikmesriigid vastavalt nende põhiseadusest tulenevate konkreetsete nõuetega, et otsus saaks 
jõustuda.

Kõik muud otsused seoses ühise välis- ja julgeolekupoliitika kindlaks määramise ja 
rakendamisega teeb nõukogu peaaegu alati ühehäälselt (tavaliselt kõrge esindaja ettepanekul 
või temaga konsulteerides). Erandid: otsus luua nende liikmesriikide jaoks, kel on poliitiline 
tahe ja vajalikud sõjalised võimed, alaline struktureeritud koostöö kaitsevaldkonnas; otsus 
seoses Relvastuse Hankimise Euroopa Agentuuri põhikirja, asukoha ja toimimisviisidega. 

Nõukogu peamine roll ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas põhjustab konkreetse 
probleemi: kas välisasjade nõukogu peab vastutama kaitseküsimuste eest või tuleb ette näha 
nõukogu spetsiaalse koosseisu loomine, kuhu kuuluvad kaitseministrid? Asjaolu, et ühine 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika on lahutamatu osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, mille 
kohta lepingus täpsustatakse, et pädev on välisasjade nõukogu, eripäraga, et seda juhib kõrge 
esindaja, ja et kõrge esindaja on samuti pädev ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika täitmisel 
ning liidu välisesindamisel selles valdkonnas, näitab, et välisasjade nõukogu peaks täitma 
nõukogu ülesandeid ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, loomulikult koos 
kaitseministritega, kui arutada tuleb selle valdkonna konkreetseid küsimusi. Sama põhimõte 
peaks kehtima ka Euroopa Parlamendi sisese korralduse suhtes kõnealuses valdkonnas. 

Euroopa Parlamendil ei ole selles valdkonnas konkreetset rolli, kuid kõrgele esindajale jääb 
üldine ülesanne teavitada Euroopa Parlamenti ühise välis- ja julgeolekupoliitika üldisest 
arengust ning võtta arvesse parlamendi seisukohti. Ka komisjonil on ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas kõrvaline roll teha ettepanekuid koos kõrge esindajaga (liidu 
vahendite kasutamise suhtes selle valdkonna ülesanneteks (artikli 42 lõige 4) ning koostöös 
Relvastuse Hankimise Euroopa Agentuuriga (artikli 45 lõige 2). 

Soovitus

Selleks et tagada välispoliitika ja selle kaitsevaldkonna sidusus, tuleb ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika küsimusi käsitleda ka välisasjade nõukogus, millest peavad osa võtma 
kaitseministrid, kui päevakorras on selle valdkonna konkreetsed küsimused.
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