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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu kohta 
[2004/2129(INI)] 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut (edaspidi "põhiseaduse eelnõu"); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut pärast 
nende muutmist Ühtse Euroopa Aktiga ning Maastrichti, Amsterdami ja Nice'i 
lepingutega; 

– võttes arvesse oma resolutsioone, mis said teetähisteks Euroopa põhiseaduse valmimisel1; 

– võttes arvesse oma resolutsioone, mis valmistasid ette valitsustevahelisi konverentse2, 

                                                 
1 14. veebruari 1984. aasta resolutsioon Euroopa Liidu lepingu eelnõu kohta (EÜT C 77, 19.3.1984, lk 53; 
raportöör: Altiero Spinelli, dok. 1-1200/83); 
11. juuli 1990. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi orientatsioonide kohta seoses Euroopa Liidu põhiseaduse 
eelnõuga (EÜT C 231, 17.9.1990, lk 91; raportöör: Emilio Colombo; dok. A3-165/90); 
12. detsembri 1990. aasta resolutsioon Euroopa Liidu põhiseaduslike aluste kohta (EÜT C 19, 28.1.1991, lk 65; 
raportöör: Emilio Colombo; dok. A3-301/90); 
10. veebruari 1994. aasta resolutsioon Euroopa Liidu põhiseaduse kohta (EÜT C 61, 28.2.1994, lk 155; 
raportöör: Fernand Herman; dok. A3-64/94); 
25. oktoobri 2000. aasta resolutsioon lepingute põhiseaduslikuks muutmise kohta (EÜT C 197, 12.7.2001, 
lk 186; raportöör: Olivier Duhamel; dok. A5-0289/2000). 
2 14. märtsi 1990. aasta resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kohta, mis toimus Euroopa Parlamendi 
Euroopa Liidu strateegia raames (EÜT C 96, 17.4.1990, lk 114; raportöör: David Martin; dok. A3-047/90); 
11. juuli 1990. aasta resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kohta, mis toimus Euroopa Parlamendi 
Euroopa Liidu strateegia raames (EÜT C 231, 17.9.1990, lk 97; raportöör: David Martin; dok. A3-166/90); 
22. novembri 1990. aasta resolutsioon valitsustevaheliste konverentside kohta, mis toimus Euroopa Parlamendi 
Euroopa Liidu strateegia raames (EÜT C 324, 24.12.1990, lk 219; raportöör: David Martin; dok. A3-270/90); 
22. novembri 1990. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi arvamusega majandus- ja rahaliidu ning poliitilise 
liidu teemaliste valitsustevaheliste konverentside kokkukutsumise kohta (EÜT C 324, 24.12.1990, lk 238; 
raportöör: David Martin, dok. A3-281/90); 
17. mai 1995. aasta resolutsioon Euroopa Liidu lepingu toimimise kohta 1996. aasta valitsustevahelise 
konverentsi perspektiivis – liidu rakendamine ja arendamine (EÜT C 151, 19.6.1995, lk 56; raportöörid: Jean-
Louis Bourlanges, David Martin; dok. A4-102/95); 
13. märtsi 1996. aasta resolutsioon (i) Euroopa Parlamendi arvamusega valitsustevahelise konverentsi 
kokkukutsumise kohta, (ii) hinnanguga reflektsioonigrupi tööle ning Euroopa Parlamendi poliitiliste prioriteetide 
täpsustamisega seoses valitsustevahelise konverentsiga (EÜT C 96, 1.4.1996, lk 77; raportöörid: 
Raymonde Dury, Hanja Maij-Weggen; dok. A4-68/96); 
18. novembri 1999. aasta resolutsioon lepingute reformimise ettevalmistamise ja järgmise valitsustevahelise 
konverentsi kohta (EÜT C 189, 7.7.2000, lk 222; raportöörid: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-
0058/1999); 
3. veebruari 2000. aasta resolutsioon valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta (EÜT C 309, 
27.10.2000, lk 85; raportöörid: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0018/2000);  
16. märtsi 2000. aasta resolutsioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta väljatöötamise kohta (EÜT C 377, 
29.12.2000, lk 329; raportöörid: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber); 
13. aprilli 2000. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi ettepanekute kohta valitsustevahelisele konverentsile 
(EÜT C 40, 7.2.2001, lk 409; raportöörid: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; dok. A5-0086/2000). 
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ning viimaste tulemusi hindavaid resolutsioone1; 

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud, mille Euroopa konvent võttis 
konsensusega vastu 13. juunil ja 10. juulil 2003. aastal, samuti oma resolutsioone, mis 
valmistasid ette konvendi töö ning andsid hiljem sellele hinnangu2; 

– võttes arvesse oma kodukorra artiklit 45; 

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning välisasjade komisjoni, arengukomisjoni, 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, 
majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse-, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduskomisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, õigusasjade komisjoni, kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ja petitsioonikomisjoni 
arvamusi (A6-0000/2004); 

arvestades, 

A. et Euroopa Liidul on aja jooksul õnnestunud luua jätkuvalt laienev vabaduse ja rahu, 
jõukuse, õigluse ja turvalisuse ruum; 

B. et põhiseaduse eelnõu ühendab neid saavutusi ning muudab need Euroopa kodanikele ja 
välismaailmale käegakatsutavamaks; 

C. et suures osas põhiseaduse eelnõust on kodifitseerituna olemasolevad ja juba 
ratifitseeritud Euroopa lepingud; lisaks on eelnõus mitu institutsioonilist uuendust, mis 
osutusid möödapääsmatuiks 25 või rohkema liikmesriigiga liidu säilitamiseks ja 
edasiarendamiseks Euroopa kodanike huvides; 

                                                 
1 16. jaanuari 1986. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi seisukoha kohta 16. ja 17. detsembri 1985. aasta 
valitsustevahelise konverentsi poolt heaks kiidetud Ühtse Akti kohta (EÜT C 36, 17.2.1986, lk 144; raportöör: 
Altiero Spinelli, dok. A2-199/85); 
11. detsembri 1986. aasta resolutsioon Ühtse Euroopa Akti kohta (EÜT C 07, 12.1.1987, lk 105; raportöör: 
Luis Planas Puchades; dok. A2-169/86); 
7. aprilli 1992. aasta resolutsioon valitsustevaheliste konverentside tulemuste kohta (Maastricht) (EÜT C 125, 
18.5.1992, lk 81; raportöörid: David Martin, Fernand Herman; dok. A3-123/92); 
19. novembri 1997. aasta resolutsioon Amsterdami lepingu kohta (EÜT C 371, 8.12.1997, lk 99; raportöörid: 
Ińigo Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; dok. A4-347/97); 
31. mai 2001. aasta resolutsioon Nice'i lepingu ja Euroopa Liidu tuleviku kohta (EÜT C 47 E, 21.2.2002, lk 108; 
raportöörid: Ińigo Méndez de Vigo, António José Seguro; dok. A5-0168/2001). 
2 29. novembri 2001. aasta resolutsioon Laekeni Euroopa Ülemkogu ning liidu tuleviku kohta (EÜT C 153 E, 
27.6.2002, lk 310; raportöörid: Jo Leinen, Ińigo Méndez de Vigo; dok. A5-0368/2001); 
24. septembri 2003. aasta resolutsioon Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu kohta ning Euroopa Parlamendi 
arvamus valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta (ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 255; raportöörid: José 
Marķa Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; dok. A5-0299/2003). 
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D. et põhiseaduse eelnõu ei oleks saanud valmida ilma Euroopa Parlamendi ettevalmistava 
tööta 20 aasta jooksul alates selle otsestest valimistest, ega liikmesriikide parlamentide, 
valitsuste ja Euroopa Komisjoni esindajaid koondava Euroopa konvendi tööta; 

E. et Euroopa Parlamendi poolt välja pakutud konvendi tööviis, mis nägi ette põhiseaduslike 
tekstide väljatöötamist avaliku, läbipaistva ja poliitiliselt pluralistliku protsessi käigus, on 
osutunud sedavõrd tõhusaks, et valitsustevaheline konverents jättis põhiseaduse eelnõu 
suures osas muutmata; 

F. et valitsustevaheline konverents võttis siiski teatud juhtudel vastu eelnõu 
parandusettepanekud, millest kõiki ei saa pidada kasulikeks (nt keerukam valem nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamuse kokkusaamiseks); 

G. et põhiseaduse eelnõu heakskiitmine kõikide Euroopa Liidu valitsuste poolt näitab, et nad 
peavad seda kompromissiks, millele tuginedes nad soovivad tulevikus koostööd teha; 

H. et põhiseaduse eelnõud on avaliku arutelu käigus kritiseeritud, kuid ilma põhjuseta, sest 
see 

 a) ei vii tsentraliseeritud "üliriigi" loomiseni; 

 b) ei nõrgenda liidu sotsiaalset dimensiooni, vaid vastupidi; 

c) ei vaata mööda Euroopa ajaloolistest ja vaimsetest juurtest, vaid viitab kultuurilisele, 
religioossele ja humanistlikule pärandile; 

I. et on kahetsusväärne, et valitsustevahelisel konverentsil ei saavutatud lõplikke 
kompromisse järgmistes küsimustes: 

a) rohkem valdkondi, kus rakendatakse kvalifitseeritud enamushääletust; 

b) lihtsam valem kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamiseks; 

c) põhiseaduse lepingu tulevasteks läbivaatamisteks lihtsama ja efektiivsema menetluse 
sätestamine; 

d) eraldi seadusandliku nõukogu moodustamine; 
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1. järeldab, et üldiselt on Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu hea kompromiss, mis 
võrreldes olemasolevate lepingutega parandab olukorda märgatavalt ning mis on kasulik 
Euroopa kodanikele, Euroopa Parlamendile kui nende demokraatlikule esindajale, samuti 
teistele liidu ja liikmesriikide institutsioonidele, nende piirkondlikele ja kohalikele 
ametiasutustele ning seega Euroopa Liidule tervikuna; 

Suurem selgus Euroopa Liidu olemuses ja eesmärkides 

2. tervitab asjaolu, et põhiseaduse eelnõu annab kodanikele rohkem selgust Euroopa Liidu 
olemuse ja eesmärkide ning liidu ja liikmesriikide vaheliste suhete osas: 

a) Euroopa lepingute keeruline kogum asendub üheainsa loetavama dokumendiga, milles 
on sõnastatud liidu eesmärgid, volitused ja nende piirid; 

b) rõhutatakse liidu topeltõiguspärasust riikide ja kodanike liiduna; 

c) liidu väärtused ja eesmärgid, nagu ka selle tegevust ja suhteid liikmesriikidega 
reguleerivad põhimõtted, on selgelt määratletud ning asetavad liidu poliitika kodanike 
vajaduste keskmesse; 

d) segadust põhjustanud Euroopa Ühendus ja Euroopa Liit saavad üheks juriidiliseks 
tervikuks ja struktuuriks; 

e) Euroopa juriidilisi dokumente ja nendes kasutatavat terminoloogiat on lihtsustatud, 
erikeel on asendatud arusaadavamate terminitega (nt Euroopa määruste asemel on 
seadused ja direktiivide asemel raamseadused), kasutatakse tegelikkust paremini 
peegeldavat sõnavara; 

f) rõhk ühtsusel erinevuses, kohustus austada liikmesriikide võrdsust põhiseaduse ees, 
samuti nende rahvuslikku identiteeti, mis on sätestatud nende poliitilistes ja 
põhiseaduslikes alusstruktuurides, sealhulgas piirkondlikes ja kohalikes 
omavalitsustes; üleantud volituste põhimõte (mille kohaselt on liidul talle ainult 
liikmesriikide poolt usaldatud pädevus), lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuse 
rakendamine ning liikmesriikide osalemine liidu otsustamise süsteemis tagavad, et 
Euroopa Liit ei saa kunagi kõikvõimsaks tsentraliseeritud üliriigiks; 

g) liidu sümbolite tunnustamine suurendab kodanike teadlikkust liidu institutsioonidest ja 
nende tegevusest; 

h) liikmesriikide vahelise solidaarsuse klausel võimaldab kodanikel terrorirünnakute või 
loodus- või inimpõhjustatud õnnetuste korral arvestada kõikide liikmesriikide 
toetusega; 
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Liidu tõhustamine 

3. tervitab tõsiasja, et põhiseaduse jõustudes saavad liidu institutsioonid oma ülesandeid 
tõhusamalt täita tänu järgmistele parendustele: 

a) nõukogus on kvalifitseeritud enamushääletuse rakendusala ühehäälsuse nõude arvelt 
oluliselt suurenenud, mis on möödapääsmatu otsuste blokeerimise vältimiseks 25 või 
enama liikmesriigiga liidus; 

b) Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistumise periood kestab kaks ja pool aastat senise 
kuuekuulise roteeruva eesistumise asemel; 

c) Euroopa Komisjon on väiksem; 

d) välispoliitika kõrge esindaja ja välissuhete volinik – kaks omavahel kattuvat ja 
segadust tekitanud ametikohta – ühendatakse Euroopa välisministri ametikohaks; 
Euroopa välisminister võtab liidu nimel sõna teemadel, mille osas liit on ühisel 
seisukohal; 

e) juriidilise isiku staatuse üleandmine Euroopa Ühenduselt Euroopa Liidule suurendab 
viimase tegutsemissuutlikkust rahvusvaheliste suhete valdkonnas ning võimaldab 
sõlmida rahvusvahelisi lepinguid; 

f) suureneb liidu suutlikkus arendada ühiseid kaitsestruktuure; 

g) liidu seadusandlike vahendite ja seaduste vastuvõtmiseks vajalike menetluste arv 
väheneb ning seadusandlikud ja täidesaatvad vahendid on paremini eristatavad; 

h) suureneb liidu menetluste tõhusus õigus- ja siseasjade valdkonnas, mis tagab 
edasimineku julgeoleku- ja immigratsiooniküsimustes; 

i) muudes küsimustes on senisest lihtsam langetada otsust tulemusliku ühenduse meetodi 
rakendamise üle; 

j) suurenenud on võimalused paindlike kokkulepete sõlmimiseks juhul, kui kõik 
liikmesriigid ei soovi või ei suuda teatud poliitikaid üheaegselt rakendada; 

Demokraatliku aruandekohustuse tõhustamine 

4. tervitab asjaolu, et kodanikel on senisest suurem kontroll Euroopa Liidu tegevuse üle tänu 
demokraatliku aruandekohustuse tõhustamisele ning eriti tänu järgmistele parendustele: 
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a) liidu õigusaktide vastuvõtmisel peavad neid kõigepealt kontrollima liikmesriikide 
parlamendid ning enamasti peavad need saama heakskiidu nii liikmesriikide 
valitsustelt (nõukogu kohtumistel) kui ka otsevalitud Euroopa Parlamendilt – sellist 
parlamentaarse kontrolli taset ei esine mitte üheski sarnases struktuuris; 

b) kõik Euroopa Liidu ettepanekud õigusaktide kohta edastatakse liikmesriikide 
parlamentidele, et nood saaksid koos oma ministritega enne nõukogu kohtumisi 
ettepanekud läbi vaadata, lisaks on parlamentidel õigus ettepanekutele vastu vaielda, 
kui nende meelest on Euroopa Liit oma volitusi ületanud; 

c) Euroopa Parlament otsustab enamuse õigusaktide üle nõukoguga samaväärsena; 

d) Euroopa Komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament, seega on loodud seos 
Euroopa Parlamendi valimistega; 

e) Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni presidendi kokkuleppel nimetatud 
välisminister vastutab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu ees; 

f) uue eelarvemenetluse raames on kõikidele Euroopa Liidu kulutustele vaja nii nõukogu 
kui Euroopa Parlamendi heakskiitu, nii et suurt osa kulutustest, mida nimetatakse 
kohustuslikeks kulutusteks, ei esitata enam nõukogule ainuotsustamiseks, vaid see 
allub täielikule demokraatlikule kontrollile; 

g) delegeeritud seadusandlike volituste ning Euroopa Komisjonile antud täidesaatva 
võimu volituste kasutamine allub nii Euroopa Parlamendi kui nõukogu kontrollile, 
mistõttu mõlemad institutsioonid võivad tagasi kutsuda Euroopa Komisjoni otsuseid, 
millega nad ei nõustu; 

h) seadusandlusega seotud nõukogu koosolekud on avalikud; 

i) tulevaste põhiseaduse lepingu läbivaatamiste osas võib ettepanekuid esitada ka 
Euroopa Parlament; kõiki läbivaatamiste ettepanekuid peab kontrollima konvent, kui 
parlament ei ole pidanud seda ebavajalikuks; 

Parendused kodanike õiguste osas 

5. tervitab tõsiasja, et kodanike õigused on suurenenud tänu järgmistele parendustele: 

a) kõik Euroopa õigustiku sätted ja liidu või selle õiguse alusel loodud institutsioonide 
kõik meetmed peavad vastama põhiseaduse eelnõusse lisatud põhiõiguste normidele, 
kusjuures liikmesriikide õiguskord jääb siiski puutumata; 
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b) uued sätted lihtsustavad kodanike ja esindavate ühingute osalemist liidu aruteludes; 

c) kodanikel on võimalus esitada ettepanekuid küsimustes, kus nad peavad vajalikuks 
põhiseaduse rakendamiseks liidu õigusakti; 

d) isikutel on suuremad võimalused oma õiguste kaitsmiseks Euroopa kohtutes; 

Järeldused 

6. kiidab heaks põhiseaduse eelnõu ning kutsub liikmesriike üles seda ratifitseerima; 

7. ei kahtle, et põhiseadus tagab stabiilse raamistiku Euroopa Liidu arenguks, võimaldab 
liidul laieneda ning kestab pikka aega, olles samal ajal avatud kohandustele; 

8. loodab, et kõik liidu liikmesriigid on suutelised põhiseaduse eelnõu ratifitseerima 
2006. aasta keskpaigaks; 

9. kordab oma palvet, et tehtaks vajalikud ettevalmistused Euroopa kodanike selgeks ja 
objektiivseks teavitamiseks põhiseaduse eelnõu sisust; 

10. teeb oma presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja põhiseaduskomisjoni 
raport nõukogule ja Euroopa Komisjonile, samuti liikmesriikide parlamentidele ja 
Euroopa Tulevikukonvendi endistele liikmetele, ning tagama, et parlamendi teenistused, 
eriti aga parlamendivälised bürood, edastaksid põhjalikku teavet põhiseaduse kohta ja 
parlamendi seisukoha kohta selles küsimuses. 
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