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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

Õiguskomisjon

1. on arvamusel, et põhiseaduskomisjoni aruande teemaks ei tohi olla mitte põhiseaduse sisu, 
mille kohta sai parlament oma 12. jaanuari 2005 resolutsioonis1 juba võimaluse arvamust 
avaldada, vaid arupidamise etapis Euroopa Liidus läbiviidava avaliku arutelu meetod; 

2. kordab oma arvamust, mida ta juba avaldas oma pädevusalasse kuuluvaid aspekte 
käsitleva ülalnimetatud resolutsiooni kohta;

3. rõhutab seetõttu, et õiguskomisjoni puudutavates valdkondades, eriti õigusaktide ja 
menetluste ning Euroopa Kohtu struktuuri, toimimise ja kohtule juurdepääsu osas, on
raske ette kujutada, et põhiseaduse suurepärast tulemust oleks võimalik saavutada muudel 
tingimustel ja teiste vahenditega;

4. on arvamusel, et lähtuvalt õiguslikust seisukohast ei ole põhiseaduse esimest osa võimalik 
ilma kehtivate lepingute põhjaliku kohandamiseta eraldi jõustada; 

5. tuletab meelde, et põhiseadus on laiaulatusliku konsensuse tulemus, kaasates kõikide 
liikmesriikide parlamendid ja valitsused ning kõik Euroopa Liidu institutsioonid;

6. tuletab samuti meelde, et kunagi varem pole ühtegi Euroopa lepingut välja töötatud sellise 
läbipaistvusega ja sellises kodanikuühiskonna, noorte ja kõikide valitsustasanditega 
peetud dialoogis, nagu see toimus põhiseaduse puhul; 

7. tuletab meelde, et olukorda, millesse me praegu sattunud oleme, on mainitud juba 
Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise deklaratsioonis nr 30 ning see on sõnastatud 
järgnevalt: 

"Konverents märgib, et kui kaks aastat pärast põhiseaduse lepingule allakirjutamist on 
neli viiendikku liikmesriikidest selle ratifitseerinud, kuid ühel või mitmel liikmesriigil 
on ratifitseerimisel tekkinud raskusi, arutab küsimust Euroopa Ülemkogu."

8. on arvamusel, et see deklaratsioon nägi täpselt ette olukorra, millesse me sattunud oleme. 
Seepärast ennetas ülemkogu deklaratsiooni kohaldamist ja tegeles probleemiga, otsustades 
ratifitseerimisprotsessi ajutiselt katkestada ning algatades takistuste kõrvaldamiseks 
arupidamise etapi;

9. on veendunud, et arupidamise etapi eesmärk ei saa olla midagi muud peale küsimusele, 
kuidas põhiseadusprotsessi saaks tõhustada, vastuse leidmise;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament sedastas oma resolutsioonis Türgi 
ühinemismenetluse kohta, et Euroopa põhiseaduse teostumine on iga järgneva laienemise 
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eeltingimus ja et Euroopa Liidu võimele võtta vastu uusi liikmeid omistati nüüd ka 
ülemkogu tasemel suurem tähendus;

11. on arvamusel, et arupidamise etapi ja arutelu eesmärk on põhiseadusega seotud saavutuste 
kindlustamine ja mitte mingil juhul põhiseaduse nõrgendamine;

12. peab vajalikuks arupidamise etapi kasutamist, et tõhustada kodanike teavitamist mitte 
ainult põhiseaduse, vaid ka kehtivate lepingute osas, mis on praegu Euroopa Liidu jaoks 
olulised ja jäävad põhiseaduse mittejõustumisel edasi kehtima; 

13. peab samuti vajalikuks viia arupidamise etapis läbi struktureeritud, interaktiivne ja 
tulemusele orienteeritud arutelu Euroopa kodanikega; teeb sel eesmärgil ettepaneku:

a) koostada arutelu ja küsitluste jaoks küsimustik, kus on toodud olulised põhiseadust 
puudutavad küsimused ja mille põhjal viiksid liikmesriikide poliitilised parteid, 
kodanikuühiskonna esindajad ja teised vastutavad isikud läbi võimalikult palju 
arutelusid ja mida tuleks ka veebilehtedel kasutada;

b) tõsta arvamusküsitluse (EUROBAROMETER) meetodite kaudu kodanike arvamuste 
profiili;

c) luua igas liikmesriigis töörühm inimestest, kes viivad läbi need arutelud ning 
koostavad aruande oma liikmesriigi kodanike hoiakute kohta; et aruande koostajateks 
võiksid olla Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide liikmed; 

d) et need aruande koostajad peaksid kohtuma ühisel üleeuroopalisel konverentsil ja 
peaksid püüdma teha siseriiklikest aruteludest ühiseid lõppjäreldusi; nendest 
lõppjäreldustest lähtuvalt tuleks kindlaks teha, kas seetõttu tuleb Euroopa põhiseaduse 
lepingut muuta või täiendada või jätta see esialgsele kujule; laiaulatusliku 
muutmisvajaduse selgumisel tuleks kokku kutsuda uus konvent; selle protsessi võiks 
algatada Austria eesistumise ajal seda küsimust käsitleval eritippkohtumisel ning 
protsess peaks olema lõpule viidud 2007. aasta lõpuks;

14. teeb ettepaneku viia läbi uurimus põhiseaduse mittevastuvõtmisel tekkivate valitsemist, 
demokraatiat ja läbipaistvust puudutavate kulude kohta, mis on sarnane Euroopa ühisturu 
loomise ettevalmistamisel "Euroopa ebaõnnestumise kulude" kohta läbi viidud
uurimusega;

15. on arvamusel, et arutleda tuleks ka selle üle, kuidas lahendada probleeme Prantsusmaal ja 
Hollandis ning kuidas tuleks toimida rahvahääletustega, petmata põhiseaduse projekti juba 
vastu võtnud Euroopa rahva ootusi;

16. kutsub eesistujariike Suurbritanniat ja Austriat üles arupidamise etapi korraldamise 
ettevalmistusi kavandatud kujul ellu viima.


