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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

Struktuur

1. märgib, et liidu välistegevusega seoses tehakse võrreldes Euroopa põhiseaduse lepinguga 
(2004) Lissaboni lepinguga suuri struktuurilisi muudatusi, eraldades Euroopa Liidu 
lepingu V jaotise – mis sisaldab üldisi sätteid liidu välistegevuse kohta, erisätteid ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kohta ja sätteid Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(EJKP) kohta – Euroopa Liidu toimimise lepingu viiendast osast – mis sisaldab üldisi 
sätteid liidu välistegevuse, ühise kaubanduspoliitika, kolmandate riikidega koostöö ja 
humanitaarabi, piiravate meetmete, rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepete ning suhete 
kohta rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega ning ELi delegatsioonide 
kohta ja solidaarsuse klauslit;

2. rõhutab seetõttu, et kahel muudetud aluslepingul on samaväärne juriidiline jõud ning 
soovitab sidususe ja arusaadavuse huvides neid lepinguid alati koos tõlgendada;

Sisu

3. märgib, et vaatamata struktuurilistele erinevustele on Lissaboni leping sisu poolest väga 
sarnane 2004. aasta Euroopa põhiseaduse lepinguga ja et eelkõige liidu välissuhetega 
seoses kujutab uus leping väga suurt edasiminekut praegu kehtivas korras;

4. tunneb seetõttu suurt heameelt uue lepingu üle, kuna see aitab tõsta liidu rahvusvahelist 
profiili ja parandada tema võimet maailmapoliitikas tulemuslikult tegutseda; juhib 
tähelepanu, et Lissaboni lepinguga

– rõhutatakse liidu väärtusi ja eesmärke ning täpsustatakse tema pädevusvaldkondi;

– muudetakse põhiõiguste harta järgimine kohustuslikuks ning võimaldatakse liidul 
ühineda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga1;

– kinnitatakse, et tulevaste laienemiste puhul võetakse arvesse Kopenhaageni 
kriteeriume;

– sätestatakse Euroopa naabruspoliitikale selge õiguslik alus;

– antakse liidule kui tervikule juriidilise isiku staatus;

– kohustatakse liikmesriike üksteisega konsulteerima ja näitama üles vastastikust 
solidaarsust; 

– võetakse nõukogus ÜVJP üle hääletades tagasihoidlikul määral kasutusele 
kvalifitseeritud häälteenamus koos konstruktiivse hääletamisest hoidumise 

                                               
1 Erinevalt 2004. aasta põhiseaduse lepingust peab nüüd Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga ühinemiseks saavutama ühehäälse kokkuleppe.
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võimalusega1;

– võimaldatakse edaspidi kvalifitseeritud häälteenamust veelgi laiendada (välja arvatud 
kaitsepoliitikat puudutavates otsustes) kui Euroopa Ülemkogu seda ühehäälselt 
otsustab;

– võimaldatakse tõhustatud koostööd ÜVJP valdkonnas (vähemalt üheksa 
liikmesriigiga);

– luuakse Euroopa Ülemkogu eesistuja ametikoht, kes tagab oma tasandil ja oma 
ametikohal liidu esindamise ühist välis- ja julgeolekupoliitikat puudutavates 
küsimustes;

– luuakse mõjuvõimas liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
ametikoht, kes on komisjoni asepresident ja juhib ka välisasjade nõukogu tööd ning 
kes juhib ÜVJPd ja EJKPd, aitab kaasa poliitika arendamisele ning tagab liidu 
välistegevuse järjepidevuse;

– luuakse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindaja abistamiseks Euroopa 
Liidu välisteenistus, mis koosneb komisjoni, nõukogu sekretariaadi ja liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste ametnikest;

– suurendatakse Euroopa Parlamendi eelarvepädevust kogu ELi kulutustele, sh 
Euroopa Liidu välisteenistuse üle, andes parlamendile võrdse positsiooni nõukoguga;

– antakse Euroopa Parlamendile kaasotsustamise õigus ühise kaubanduspoliitika 
valdkonnas;

– laiendatakse kvalifitseeritud häälteenamust nõukogu ja Euroopa Parlamendi õigusele 
anda heakskiit kõigile ELi poolt sõlmitud rahvusvahelistele lepingutele ja 
kokkulepetele valdkondades, kus kohaldatakse õigusloomega seotud tavamenetlust 
või kus vastavalt õigusloomega seotud erimenetlusele on vaja parlamendi nõusolekut 
siseasjades;

– antakse uus õiguslik alus instrumentidele või poliitikavaldkondadele seoses 
kiireloomulise finantsabiga kolmandatele riikidele, humanitaarabi, mitteriiklike 
rühmituste vastaste sanktsioonide, kosmosepoliitika, energiavarustuse kindluse, 
kliimamuutuse vastase võitluse, rahvusvahelise terrorismi ennetamise ja 
isikuandmete kaitsega seoses;

5. tervitab lisaks Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhjalikku reformimist, mille hulka 
kuulub

– kõigi liikmesriikide tsiviil- ja sõjaliste võimete2, sh mitmeriigivägede Euroopa 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika käsutusse andmine koos võimalusega usaldada 
ülesannete täideviimine liikmesriikide rühmale;

– alalise struktureeritud koostöö loomine kaitsepoliitika valdkonnas sõjaliselt 
                                               
1 ÜVJP puhul kohaldatakse kvalifitseeritud häälteenamust Euroopa Liidu lepingu artikli 15b lõike 2, artikli 28 
lõike 3, artikli 28d lõike 2 ja artikli 28e lõigete 2 ja 3 puhul.
2 Välja arvatud Taani.
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võimekate liikmesriikide vahel, kellel on vastav poliitiline tahe ja kes võtavad ette 
kõige nõudlikumaid missioone;

– sõjaliste võimete pidevale parandamisele pühendumine;

– Euroopa Kaitseagentuuri rolli laiendamine;

– kohustus liikmesriikidele üksteist abistada rünnaku korral (piiramata teatavate 
liikmesriikide neutraliteeti või teiste liikmesriikide NATO liikmesust);

– eesmärkide (nn Petersbergi ülesanded) täiendamine terrorismivastase võitluse 
lisamisega;

– vastastikuse solidaarsuse rõhutamine terrorismiohu, terrorirünnaku või 
loodusõnnetuse korral;

6. märgib siiski kahetsusega, et mõned liikmesriigid nägid valitsustevahelisel konverentsil 
selgelt vaeva, et a) tõmmata range piir ühelt poolt ÜVJP ja EJKP ning teiselt poolt liidu 
välistegevuse muude aspektide vahele; b) vähendada ühise poliitika arendamise ja selles 
valdkonnas vahendite koondamise teoreetilise otsuse praktilist mõju ning c) rangelt 
piirata komisjoni ja Euroopa Parlamendi poliitilist rolli ning Euroopa Kohtu rolli 
õigusemõistjana1;

7. taunib eriti Euroopa Liidu lepingu artiklit 25a, milles sätestatakse, et eeskirjad 
isikuandmete töötlemisele julgeolekupoliitika valdkonnas kehtestab nõukogu üksinda 
ilma Euroopa Parlamendi kaasamiseta või ELi kohtute järelevalveta;

8. võtab antud kontekstis teadmiseks valitsustevahelise konverentsi deklaratsiooni nr 13, 
milles kinnitatakse, et ÜVJP sätted ei mõjuta liikmesriikide praegusi kohustusi oma 
välispoliitika formuleerimise ja teostamise ega oma riigi esindatuse suhtes kolmandates 
riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides – eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu 
liikmete esmaseid kohustusi;

9. võtab lisaks teadmiseks deklaratsiooni nr 14, milles väidetakse, et ÜVJP ei mõjuta iga 
liikmesriigi olemasolevat õiguslikku alust, kohustusi ja volitusi oma välispoliitikaga 
seoses; peab väga kahetsusväärseks avaldust, mis on ühteaegu nii tarbetu kui ka eksitav, 
et uued ÜVJP sätted ei anna komisjonile mingeid uusi volitusi initsiatiivi võtmiseks 
otsuste tegemisel ega suurenda kuidagi Euroopa Parlamendi rolli;

10. võtab samuti teadmiseks deklaratsiooni nr 24, milles püütakse vähendada otsuse tõsta 
Euroopa Liidu õiguslikku staatust rahvusvahelises õiguses mõju;

Rakendamine

11. märgib, et vastavalt deklaratsioonile nr 12 luuakse asjakohased sidemed Euroopa 
Parlamendiga Euroopa Ülemkogu poolt Euroopa Komisjoni presidendi nõusolekul kõrge 
esindaja määramiseks, kes asuks ametisse lepingu eeldataval jõustumise kuupäeval 1. 
jaanuaril 2009. aastal; rõhutab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 9e mõtet tuleks sellel 

                                               
1 Euroopa Kohtul on ÜVJP ja selle väliste teemade piiritleja (Euroopa Liidu lepingu artikkel 25b), sanktsioonide 
õiguspärasuse kontrollija (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 240a) ning rahvusvaheliste lepingute ja 
kokkulepete vastavuse kohta arvamuse esitaja roll (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 188n).
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esimesel ametisse määramisel täielikult kohaldada (Euroopa Liidu lepingu artikli 9d lõike 
7 kohaselt on tavaolukorras vaja Euroopa Parlamendi heakskiitu kogu komisjoni, 
sealhulgas kõrge esindaja ametisse määramisel); märgib seetõttu, et eeldab, et Euroopa 
Parlamendiga konsulteeritakse sellel esimesel ametisse määramisel igakülgselt;

12. tervitab Euroopa Liidu lepingu artiklit 21, milles sätestatakse, et kõrge esindaja 
konsulteerib Euroopa Parlamendiga ÜVJP ja EJKP peamistes aspektides ja põhilistes 
valikuvõimalustes ning teavitab Euroopa Parlamenti arengutest nimetatud 
poliitikavaldkondades ja tagab parlamendi seisukohtade asjakohase arvestamise; võtab 
endale lisaks kohustuseks täiel määral kasutada oma nõuandevolitusi ja arendada 
tõhustatud süstemaatilist kontrolli liidu välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning 
tegevuste sõnastamise ja täideviimise üle, kasutades täielikult oma volitusi eelarvepädeva 
institutsioonina;

13. nõuab antud kontekstis tungivalt 20. novembri 2002. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe Euroopa Parlamendi juurdepääsu kohta nõukogu tundliku sisuga teabele 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas läbivaatamist uue lepingu valguses;

14. rõhutab Euroopa Kaitseagentuuri tegevuse demokraatliku vastutuse ja läbipaistvuse 
tagamise tähtsust;

15. Lissaboni lepingust tuleneva ÜVJP ja EJKP uue potentsiaali valguses soovib edendada 
Euroopa Parlamendi vastavate komisjonide tihedamat koostööd liikmesriikide 
parlamentidega, sh parlamendi vaatlejatega NATO liikmesriikidest, kes ei kuulu ELi, ja 
NATO Parlamentaarse Assamblee liikmetega; teeb lisaks ettepaneku Lääne-Euroopa 
Liidu parlamentaarse assamblee laiali saatmiseks Lissaboni lepingu jõustumisel;

16. peab kahetsusväärseks Euroopa Liidu lepingu artiklis 28 sätestatud korra tarbetut 
keerukust, mis puudutab EJKP alase tegevuse kiiret rahastamist väljaspool ELi eelarvet; 
nõuab kindlalt 17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist 
käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe ning selles kavandatud nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi vahelise struktureeritud dialoogi täielikku rakendamist;

17. Seoses Euroopa Liidu välisteenistuse loomisega

– märgib, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13a lõikele 3 tuleb Euroopa 
Parlamendiga konsulteerida Euroopa Liidu välisteenistuse loomise osas ja tuletab 
meelde, et parlament juba tegeleb nimetatud teemal raporti koostamisega;

– märgib, et vastavalt deklaratsioonile nr 15 peavad ettevalmistused Euroopa Liidu 
välisteenistuse loomiseks algama koheselt pärast lepingu allkirjastamist; palub 
nõukogul kaasata Euroopa Parlament ettevalmistustöösse ja kutsub nõukogu, 
komisjoni ja liikmesriike üles esitama omapoolsed ettepanekud hiljemalt 2008. aasta 
juuliks;

– rõhutab vajadust, et Euroopa Liidu välisteenistusest saaks professionaalne alaline 
diplomaatiline teenistus, mis annaks liidu välistegevuse eesmärkide saavutamisse 
märkimisväärse panuse ning toetaks tõhusalt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja tööd;

– rõhutab vajadust, et Euroopa Liidu välisteenistus oleks organisatsiooniliselt seotud 
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komisjoni olemasolevate välisdelegatsioonidega ja seda finantseeritaks ELi eelarvest.
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