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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

Rakenne

1. toteaa, että unionin ulkoisen toiminnan suhteen Lissabonin sopimus merkitsee
perustuslakisopimukseen (2004) verrattuna merkittäviä rakenteellisia muutoksia, sillä 
siinä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osasto – joka sisältää yleisiä määräyksiä 
unionin ulkoisesta toiminnasta, erityisiä määräyksiä yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta (YUTP) ja määräyksiä yhteisestä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta (ETPP) – erotetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen viidennestä osasta – joka sisältää määräyksiä unionin ulkoisesta toiminnasta, 
yhteisestä kauppapolitiikasta, yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa ja humanitaarisesta 
avusta, rajoittavista toimenpiteistä, kansainvälisistä sopimuksista, suhteista
kansainvälisten järjestöjen, kolmansien maiden ja unionin edustustojen kanssa sekä
yhteisvastuulausekkeen;

2. korostaa siksi, että näillä kahdella muutetulla sopimuksella on sama oikeudellinen 
painoarvo ja kehottaa johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden vuoksi tulkitsemaan 
niitä aina yhdessä;

Pääsisältö

3. toteaa, että rakenteellisista eroista huolimatta Lissabonin sopimus on pääsisällöltään 
hyvin samanlainen kuin vuoden 2004 perustuslakisopimus ja että erityisesti unionin 
kansainvälisten suhteiden kannalta uusi perussopimus merkitsee hyvin suurta parannusta 
nykyisin voimassa oleviin järjestelyihin;

4. on siksi erittäin tyytyväinen uuteen perussopimukseen, koska se toimii unionin 
kansainvälisen profiilin kohottajana ja parantaa sen kykyä toimia vaikuttavasti
maailmanpolitiikassa; korostaa, että Lissabonin sopimuksella

– korostetaan unionin arvoja ja tavoitteita ja selkeytetään sen toimivaltaa;

– tehdään Euroopan unionin perusoikeuskirjasta sitova ja mahdollistetaan unionin 
liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan Euroopan 
yleissopimukseen (ECHR)1;

– vahvistetaan se, että Kööpenhaminan kriteerit otetaan huomioon tulevissa 
laajentumisissa;

– annetaan naapuruuspolitiikalle selkeä oikeusperusta;

– vahvistetaan unionille kokonaisuutena oikeushenkilön asema;

                                               
1 Toisin kuin vuoden 2004 perustuslakisopimus, liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen edellyttää nyt 

yksimielisyyttä. 
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– velvoitetaan jäsenvaltiot neuvottelemaan keskenään ja osoittamaan keskinäistä 
yhteisvastuuta;

– neuvoston yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa 
otetaan kohtalaisesti käyttöön määräenemmistöpäätökset sekä mahdollisuudet 
rakentavaan äänestämättä jättämiseen1;

– mahdollistetaan määräenemmistöpäätösten laajentaminen edelleen tulevaisuudessa 
(muissa kuin puolustukseen liittyvissä asioissa), jos Eurooppa-neuvosto 
yksimielisesti niin päättää;

– helpotetaan (ainakin yhdeksän jäsenvaltion) yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
koskevan yhteistyön tiivistämistä;

– luodaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan virka; puheenjohtaja huolehtii omalla 
tasollaan ja tässä ominaisuudessa unionin ulkoisesta edustuksesta yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan kuuluvissa asioissa;

– luodaan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vaikutusvaltainen
virka; korkea edustaja on Euroopan komission varapuheenjohtaja ja 
ulkoasiainneuvoston puheenjohtaja ja johtaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, osallistuu politiikan muotoiluun ja 
huolehtii unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta;

– perustetaan korkeaa edustajaa avustava Euroopan ulkosuhdehallinto (EEAS), joka 
kootaan komission, neuvoston pääsihteeristön ja jäsenvaltioiden lähettämästä 
ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä;

– lujitetaan Euroopan parlamentin talousarviovaltaa EU:n kaikkien menojen, myös 
Euroopan ulkosuhdehallinnon menojen suhteen, ja parlamentille annetaan
yhdenvertainen asema neuvoston kanssa;

– annetaan parlamentille yhteispäätösvalta yhteisen kauppapolitiikan alalla;

– laajennetaan neuvoston määräenemmistöpäätösten käyttö ja parlamentin 
hyväksyntäoikeus koskemaan kaikkia EU:n tekemiä kansainvälisiä sopimuksia
aloilla, joilla sovelletaan tavanomaista lainsäätämisjärjestystä tai joilla erityinen 
lainsäätämisjärjestys vaatii parlamentin hyväksyntää sisäasioissa;

– annetaan uusi oikeusperusta välineille tai politiikanaloille, kun kyseessä on
kiireellinen talousapu kolmansille maille, humanitaarinen apu, muihin kuin 
valtiollisiin yhteisöihin kohdistuvat pakotteet, avaruuspolitiikka, energiahuollon
turvallisuus, ilmastonmuutoksen torjuminen, kansainvälisen terrorismin 
ehkäiseminen ja henkilötietojen suojelu;

5. on tyytyväinen myös yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merkittävään
uudistamiseen, joka sisältää 

                                               
1 Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa määräenemmistöpäätöksentekoa sovelletaan EU-

sopimuksen 15 b artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 28 d artiklan 2 kohdan ja 28 e artiklan 2–3 kohdan 
tapauksissa.
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– kaikkien jäsenvaltioiden1 siviili- ja sotilasvoimavarojen, monikansalliset joukot
mukaan luettuna, sitouttamisen yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, 
mihin liittyy mahdollisuus antaa tehtävien suorittaminen jäsenvaltioiden ryhmälle; 

– pysyvän rakenteellisen puolustusyhteistyön järjestämisen niiden sotilaallisesti 
kykenevien ja poliittisesti halukkaiden jäsenvaltioiden kesken, jotka pyrkivät
kaikkein vaativimpiin tehtäviin;

– sitoutumisen sotilaallisten voimavarojen asteittaiseen parantamiseen;

– Euroopan puolustusviraston tehtävien laajentamisen;

– jäsenvaltioiden velvoittamisen tulemaan apuun toisen jäsenvaltion ollessa 
hyökkäyksen kohteena (sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiettyjen jäsenvaltioiden 
puolueettomuutta tai toisten jäsenvaltioiden Nato-jäsenyyttä);

– tavoitteiden laajentamisen (Petersburgin tehtävät) käsittämään terrorismin torjunnan;

– vaatimuksen keskinäisestä yhteisvastuusta terrorismiuhkan tai -hyökkäyksen tai 
luonnonkatastrofin sattuessa;

6. panee kuitenkin pahoitellen merkille, että eräät jäsenvaltiot hallitustenvälisessä 
konferenssissa pyrkivät selvästi (a) tekemään jäykän rajanvedon yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja toisaalta unionin 
ulkoisen toiminnan muiden näkökohtien kesken; (b) laimentamaan niitä käytännön
vaikutuksia, joita päätöksellä yhteisten politiikkojen kehittämisestä ja voimavarojen
yhdistämisestä tällä alalla on teoriassa; (c) rajoittamaan tiukasti komission ja parlamentin 
poliittista roolia ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lainkäyttäjän roolia2;

7. pitää valitettavana erityisesti EU-sopimuksen 25 a artiklaa, jossa säädetään, että 
turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvien henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt 
vahvistaa ainoastaan neuvosto ilman parlamentin osallistumista tai unionin 
tuomioistuinten valvontaa; 

8. panee tässä yhteydessä merkille hallitustenvälisen konferenssin julistuksen 13, jossa
vakuutetaan, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat määräykset eivät 
vaikuta jäsenvaltioiden nykyiseen vastuuseen muotoilla ja harjoittaa omaa 
ulkopolitiikkaansa eikä niiden kansalliseen edustukseen kolmansissa maissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä – eivätkä etenkään YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten 
ensisijaisiin vastuisiin.

9. panee lisäksi merkille julistuksen 14, jossa vakuutetaan, että yhteinen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka ei vaikuta minkään jäsenvaltion nykyiseen oikeusperustaan, 
vastuuseen tai toimivaltaan, joka liittyy sen ulkopolitiikkaan; ja pitää sekä erittäin 
valitettavana että myös aiheettomana ja harhaanjohtavana toteamusta, että uusilla yhteistä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilla määräyksillä ei anneta komissiolle uutta 

                                               
1 Lukuun ottamatta Tanskaa.
2 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on tehtävä valvoa yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvien 

ja siihen kuulumattomien asioiden välistä rajanvetoa (EU-sopimuksen 25 b artikla), arvioida seuraamusten 
laillisuutta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 240 a artikla) ja antaa lausuntoja kansainvälisten 
sopimusten yhteensopivuudesta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 188 n artikla).
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toimivaltaa tehdä aloitteita päätöksiksi eikä laajenneta Euroopan parlamentilla olevaa 
asemaa;

10. panee merkille myös julistuksen 24, jolla pyritään tekemään mahdollisimman vähäiseksi 
sen päätöksen vaikutus, jolla pyritään parantamaan unionin oikeudellista asemaa 
kansainvälisessä oikeudessa;

Täytäntöönpano

11. panee merkille, että julistuksen 12 mukaan parlamenttiin ”otetaan asianmukaisesti 
yhteyttä” Eurooppa-neuvoston nimittäessä komission puheenjohtajan suostumuksella
ensimmäisen korkean edustajan, joka astuu virkaan perussopimuksen oletettuna 
voimaantulopäivänä 1. tammikuuta 2009; vaatii, että tämän väliaikaisen nimityksen 
tapauksessa olisi sovellettava täysimääräisesti EU-sopimuksen 9 e artiklan henkeä (jonka 
mukaan EU-sopimuksen 9 d artiklan 7 alakohdan nojalla parlamentilla olisi normaalisti 
oikeus antaa hyväksyntänsä koko komission, myös korkean edustajan nimittämiseen); 
ilmoittaa siksi, että se odottaa, että sitä kuullaan täysimääräisesti tässä ensimmäisessä 
nimityksessä;

12. on tyytyväinen EU-sopimuksen 21 artiklaan, jossa säädetään, että korkea edustaja 
”kuulee Euroopan parlamenttia” yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ”keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista” ja 
”tiedottaa Euroopan parlamentille näiden politiikkojen kehityksestä” sekä huolehtii siitä, 
että parlamentin näkemykset otetaan asianmukaisesti huomioon; lupaa lisäksi, käyttäen 
koko budjettivaltaansa, soveltaa täysimääräisesti lausuntojen antamista koskevia 
valtuuksiaan ja kehittää unionin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkojen ja 
-toimintojen muotoilua ja täytäntöönpanoa koskevaa vahvempaa, järjestelmällistä 
valvontaa;

13. vaatii tässä yhteydessä, että 20. marraskuuta 2002 tehty toimielinten välinen sopimus, 
joka koskee Euroopan parlamentin pääsyä neuvoston turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
koskeviin arkaluonteisiin tietoihin, uudistetaan uusi perussopimus huomioon ottaen;

14. korostaa Euroopan puolustusviraston toiminnan demokraattisen vastuun ja avoimuuden 
varmistamisen merkitystä;

15. haluaa Lissabonin sopimuksella avautuvat yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja 
yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevat uudet mahdollisuudet huomioon 
ottaen edistää tiiviimpää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
asiasta vastaavien valiokuntien ja myös EU:hun kuulumattomien Naton jäsenmaiden 
parlamentaaristen tarkkailijoiden ja Naton parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenten 
välillä; ehdottaa lisäksi, että WEU:n parlamentaarinen yleiskokous lakkautetaan 
Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan;

16. pitää valitettavana niiden EU-sopimuksen 28 artiklassa säädettyjen järjestelyjen 
tarpeetonta monimutkaisuutta, jotka koskevat yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan kuuluvien toimintojen nopeaa rahoittamista EU:n talousarvion 
ulkopuolelta; vaatii, että 17. toukokuuta 2006 tehty talousarviokuria ja moitteetonta 
varainhoitoa koskeva toimielinten välinen sopimus ja siinä suunniteltu rakenteellinen
vuoropuhelu neuvoston ja parlamentin välillä pannaan täysimääräisesti täytäntöön;
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17. Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen osalta

– toteaa, että EU-sopimuksen 13 a artiklan 3 kohdan mukaan parlamenttia on kuultava 
Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisesta, ja muistuttaa, että parlamentti on jo 
laatimassa asiasta mietintöä;

– toteaa, että julistuksen 15 mukaan Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista 
koskevat valmistelut on aloitettava heti, kun Lissabonin sopimus on allekirjoitettu; 
vaatii neuvostoa olemaan valmistelutyössä yhteistyössä parlamentin kanssa; vaatii 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita esittämään ehdotuksensa viimeistään 
heinäkuussa 2008;

– painottaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnosta on tultava ammattimainen, pysyvä 
ulkosuhdehallinnon yksikkö, joka kykenee vaikuttamaan tehokkaasti unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen ja tukemaan tehokkaasti korkean 
edustajan työtä;

– korostaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto on liitettävä kiinteästi olemassa olevien
komission lähetystöjen yhteyteen ja että se on rahoitettava EU:n talousarviosta.
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