
 

PR\541990FI.doc  PE 347.119v02 

FI FI 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
2004 2009 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 

VÄLIAIKAINEN 
2004/2129(INI) 

 

17.9.2004 

MIETINTÖLUONNOS 
Euroopan perustuslaista tehdystä sopimusehdotuksesta 
(2004/2129(INI)) 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 

Esittelijät: Richard Corbett ja Íñigo Méndez de Vigo 



 

PE 347.119v02 2/11 PR\541990FI.doc 

FI 

 
PR_INI 



 

PR\541990FI.doc 3/11 PE 347.119v02 

 FI 

SISÄLTÖ 

Sivu 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS............................................. 5 

 



 

PE 347.119v02 4/11 PR\541990FI.doc 

FI 



 

PR\541990FI.doc 5/11 PE 347.119v02 

 FI 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

Euroopan perustuslaista tehdystä sopimusehdotuksesta 
(2004/2129(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimusehdotuksen (jäljempänä 
'perustuslakisopimusehdotus'), 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja EY:n perustamissopimuksen 
sellaisina kuin ne ovat muutettuina Euroopan yhtenäisasiakirjalla ja Maastrichtin, 
Amsterdamin sekä Nizzan sopimuksilla, 

– ottaa huomioon perustuslakisopimusehdotusta pohjustaneet päätöslauselmansa1, 

– ottaa huomioon antamansa päätöslauselmat2, joilla valmisteltiin hallitustenvälisiä 

                                                 
1 Päätöslauselma 14. helmikuuta 1984 ehdotuksesta Euroopan unionista tehtäväksi sopimukseksi (EYVL C 77, 
19.3.1984, s. 53, esittelijä: Altiero Spinelli, asiak. 1-1200/83) 
Päätöslauselma 11. heinäkuuta 1990 Euroopan unionille tarkoitettua perustuslakihanketta koskevista Euroopan 
parlamentin suuntaviivoista (EYVL C 231, 17.9.1990, s. 91, esittelijä: Emilio Colombo, asiak. A3-165/90) 
Päätöslauselma 12. joulukuuta 1990 Euroopan unionin perustuslaillisesta pohjasta (EYVL C 19, 28.1.1991, 
s. 65, esittelijä: Emilio Colombo, asia. A3-301/90) 
Päätöslauselma 10. helmikuuta 1994 Euroopan unionin perustuslaista (EYVL C 61, 28.2.1994, s. 155, esittelijä: 
Fernand Herman, asiak. A3-64/94) 
Päätöslauselma 25. lokakuuta 2000 perussopimusten muuttamisesta perustuslain muotoon (EYVL C 197, 
12.7.2001, s. 186, esittelijä: Olivier Duhamel, asiak. A5-0289/2000). 
2 Päätöslauselma 14. maaliskuuta 1990 Euroopan unionia koskevaa parlamentin strategiaa käsittelevästä 
HVK:sta (EYVL C 96, 17.4.1990, s. 114, esittelijä: David W. Martin, asiak. A3-047/90) 
Päätöslauselma 11. heinäkuuta 1990 Euroopan unionia koskevaa parlamentin strategiaa käsittelevästä HVK:sta 
(EYVL C 231, 17.9.1990, s. 97, esittelijä: David W. Martin, asiak. A3-166/90) 
Päätöslauselma 22. marraskuuta 1990 Euroopan unionia koskevaa parlamentin strategiaa käsittelevistä HVK:ista 
(EYVL C 324, 24.12.1990, s. 219, esittelijä: David W. Martin, asiak. A3-270/90) 
Päätöslauselma 22. marraskuuta 1990, joka sisältää parlamentin lausunnon talous- ja rahaliittoa ja poliittista 
unionia käsittelevien hallitustenvälisten konferenssien koollekutsumisesta (EYVL C 324, 24.12.1990, s. 238, 
esittelijä: David W. Martin, asiak. A3-281/90) 
Päätöslauselma 17. toukokuuta 1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toimivuudesta vuoden 1996 
hallitustenvälistä konferenssia silmällä pitäen – unionin täytäntöönpano ja kehittäminen (EYVL C 151, 
19.6.1995, s. 56, esittelijät: Jean-Louis Bourlanges ja David W. Martin, asiak. A4-102/95) 
Päätöslauselma 13. maaliskuuta 1996, joka sisältää (i) hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumiseen 
liittyvän parlamentin lausunnon ja (ii) pohdintaryhmän työn arvioinnin sekä Euroopan parlamentin ensisijaisina 
pitämien toimintalinjojen täsmentämisen hallitustenvälistä konferenssia silmällä pitäen (EYVL C 96, 1.4.1996, 
s. 77, esittelijät: Raymonde Dury ja Hanja Maij-Weggen, asiak. A4-68/96) 
Päätöslauselma 18. marraskuuta 1999 perustamissopimusten uudistuksen ja seuraavan hallitustenvälisen 
konferenssin valmistelusta (EYVL C 189, 7.7.2000, s. 222, esittelijät: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, 
asiak. A5-0058/1999) 
Päätöslauselma 3. helmikuuta 2000 hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumisesta (EYVL C 309, 
27.10.2000, s. 85, esittelijät: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, asiak. A5-0018/2000) 
Päätöslauselma 16. maaliskuuta 2000 Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta (EUVL C 377, 
29.12.2000, s. 329, esittelijät: Andrew Duff ja Johannes Voggenhuber) 
Päätöslauselma 13. huhtikuuta 2000 Euroopan parlamentin ehdotuksista hallitustenväliselle konferenssille 
(EYVL C 40, 7.2.2001, s. 409, esittelijät: Giorgos Dimitrakopoulos ja Jo Leinen, asiak. A5-0086/2000). 
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konferensseja ja päätöslauselmat1, joissa se arvioi niiden tuloksia, 

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimusehdotuksen, jonka Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta hyväksyi konsensuksella 13. kesäkuuta ja 
10. heinäkuuta 2003, sekä antamansa päätöslauselmat2, joilla se valmisteli ja 
jälkeenpäin arvioi valmistelukunnan työtä, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön (A6-0000/2004) sekä ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- 
ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan, maatalousvaliokunnan, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan lausunnot, 

A. katsoo, että Euroopan unioni on historiansa aikana onnistunut luomaan jatkuvasti 
laajentuvan vapauden, rauhan, vaurauden, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden 
alueen, 

B. katsoo, että Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimusehdotuksessa vahvistetaan 
kyseiset saavutukset ja tehdään niistä konkreettisempia unionin kansalaisten ja muun 
maailman silmissä, 

C. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksessa pitkälti kodifioidaan olemassa olevien ja 
ratifioitujen yhteisön sopimusten määräyksiä, mutta se sisältää myös toimielimiä 
koskevia useita uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä 25:n, ja mahdollisesti vieläkin 
useamman jäsenvaltion muodostaman unionin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi unionin 
kansalaisten hyväksi, 

                                                 
1 Päätöslauselma 16. tammikuuta 1986, joka sisältää parlamentin kannan 16.–17. joulukuuta 1985 pidetyn 
HVK:n hyväksymään yhtenäisasiakirjaan (EYVL C 36, 17.2.1986, s. 144, esittelijä: Altiero Spinelli, asiak. A2-
199/85) 
Päätöslauselma 11. joulukuuta 1986 Euroopan yhtenäisasiakirjasta (EYVL C 7, 12.1.1987, s. 105, esittelijä: Luis 
Planas Puchades asiak. A2-169/86) 
Päätöslauselma 7. huhtikuuta 1992 Maastrichtissa järjestetyn HVK:n tuloksista (EYVL C 125, 18.5.1992, s. 81, 
esittelijät: David W. Martin ja Fernand Herman, asiak. A3-123/92) 
Päätöslauselma 19. marraskuuta 1997 Amsterdamin sopimuksesta (EYVL C 371, 8.12.1997, s. 99, esittelijät: 
Íñigo Méndez de Vigo ja Dimitris Tsatsos, asiak. A4-347/97) 
Päätöslauselma 31. toukokuuta 2001 Nizzan sopimuksesta ja Euroopan unionin tulevaisuudesta (EYVL C 47 E, 
21.2.2002, s. 108, esittelijät: Íñigo Méndez de Vigo ja António José Seguro, asiak. A5-0168/2001). 
2 Päätöslauselma 29. marraskuuta 2001 Laekenin Eurooppa-neuvostosta ja Euroopan unionin tulevaisuudesta 
(EYVL C 153, 27.6.2002, s. 310, esittelijät: Jo Leinen ja Íñigo Méndez de Vigo, asiak. A5-0368/2001) 
Päätöslauselma 24. syyskuuta 2003 ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja Euroopan parlamentin 
kannasta hallitusten välisen konferenssin koollekutsumiseen (EYVL C 77 E, 26.3.2004, s. 255, esittelijät: José-
María Gil-Robles Gil-Delgado ja Dimitris Tsatsos asiak. A5-0299/2003). 
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D. katsoo, että perustuslakisopimusehdotus ei olisi ollut mahdollinen, ellei Euroopan 
parlamentti olisi valmistellut asiaa noin 20 vuoden ajan sen ensimmäisistä suorista 
vaaleista lähtien eikä ilman Euroopan tulevaisuutta käsittelevää valmistelukuntaa, johon 
kokoontui yhteen Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniä sekä 
hallitusten ja Euroopan komission edustajia, 

E. katsoo, että alunperin Euroopan parlamentin valmistelukunnalle ehdottama 
työskentelytapa, joka mahdollisti sopimusehdotuksen laatimisen osana avointa ja 
moniarvoista poliittista prosessia, osoittautui kannattavaksi, sillä valmistelukunnan työn 
päättymisen jälkeen pidetty hallitustenvälinen konferenssi hyväksyi valmistelukunnan 
laatimaan ehdotukseen vähäisin muutoksin, 

F. katsoo, että hallitustenvälinen konferenssi kuitenkin joissain kohdin päätti epäedullisista 
muutoksista, esimerkiksi entisestään monimutkaisemmasta määräenemmistön 
muodostamismallista neuvostossa, 

G. katsoo, että perustuslakisopimusehdotuksen hyväksyminen jokaisessa Euroopan unionin 
jäsenvaltion hallituksessa osoittaa, että kaikki jäsenvaltioiden vaaleilla valitut hallitukset 
haluavat tulevaisuudessa työskennellä yhdessä kyseisen kompromissin pohjalta, 

H. katsoo, että perustuslakisopimusehdotusta on perusteetta moitittu julkisessa 
keskustelussa, sillä perustuslakisopimuksella 

 a) ei tavoitella keskitetyn "supervaltion" perustamista; 

 b) ei heikennetä unionin sosiaalista ulottuvuutta, sen sijaan sitä vahvistetaan; 

 c) ei jätetä huomiotta Euroopan historiallisia ja henkisiä juuria, vaan siinä viitataan 
Euroopan kulttuuriseen, uskonnolliseen ja humanistiseen perintöön, 

I. katsoo, että on valitettavaa, että hallitustenvälinen konferenssi ei onnistunut 
sisällyttämään lopulliseen kompromissiin yhteisymmärrystä 

 a) useammista aloista, joilla määräenemmistöpäätösmenettelyä sovelletaan; 

 b) yksinkertaisemmasta määräenemmistön laskentamallista; 

 c) määräyksestä, joka sallisi perustuslakisopimuksen tuleville tarkistuksille tarkoitetun 
tehokkaamman yksinkertaistetun menettelyn; 

 d) erillisen lainsäädännöstä vastaavan neuvoston perustamisesta, 

1. tekee johtopäätöksen, että Euroopan perustuslakisopimus merkitsee olemassa oleville 
perussopimuksille merkittävää parannusta tarkoittavaa kompromissia, ja se tarjoaa 
konkreettisia etuja niin unionin kansalaisille, Euroopan parlamentille demokraattisena 
edustuslaitoksena, unionin toimielimille kuin myös jäsenvaltioille, niiden alueille, 
paikallisviranomaisille sekä koko Euroopan unionille; 
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Unionin luonteen ja tavoitteiden selkeyden parantaminen 

2. pitää myönteisenä, että perustuslakisopimusehdotuksessa esitellään kansalaisille selvästi 
unionin luonnetta ja tavoitteita sekä unionin ja jäsenvaltioiden suhteita: 

 a) monimutkainen perussopimusten ryhmä korvataan yhdellä helpommin 
ymmärrettävällä asiakirjalla, jossa eritellään unionin tavoitteet, toimivallat ja niiden 
rajoitukset; 

 b) unionin kaksinaista legitimiteettiä valtioiden ja kansalaisten yhteisönä korostetaan; 

 c) unionin arvot ja tavoitteet sekä sen toimia ohjaavat periaatteet ja suhteet 
jäsenvaltioihin määritellään selvästi, ja unionin toimintalinjat keskitetään 
kansalaisten tarpeisiin; 

 d) harhaanjohtavan päällekkäiset käsitteet Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni 
muutetaan yhdeksi oikeudelliseksi yksiköksi ja rakenteeksi; 

 e) unionin välineitä ja terminologiaa yksinkertaistetaan, ja erikoiskieli korvataan 
helpommin ymmärrettävillä termeillä (yhteisön lainsäädäntöä kutsutaan yhteisön 
laeiksi, direktiiveistä aletaan käyttää nimitystä puitelaki) ja käyttämällä sanastoa, 
joka kuvaa todellisuutta paremmin; 

 f) monimuotoisen yhtenäisyyden korostaminen, velvollisuus kunnioittaa 
perustuslakisopimuksen edessä jäsenvaltioiden tasavertaisuutta ja niiden kansallista 
identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia 
perusrakenteita, mukaan lukien alueellinen ja paikallinen itsehallinto, annetun 
toimivallan periaate (unionilla on vain jäsenvaltioiden sille antama toimivalta), 
toissijaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate sekä jäsenvaltioiden osallistuminen 
unionin päätöksentekojärjestelmään takaavat, että unionista ei koskaan tule 
keskitettyä kaikkivoipaa "supervaltiota"; 

 g) unionin symbolien tunteminen parantaa kansalaisten tietämystä unionin 
toimielimistä ja niiden toiminnasta; 

 h) solidaarisuuslauseke jäsenvaltioiden välillä merkitsee, että kansalaiset voivat 
odottaa saavansa apua unionin muista osista terrori-iskun, luonnonkatastrofin tai 
ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden seurauksena; 

Unionin tehokkuuden parantaminen 

3. pitää myönteisenä, että perustuslakisopimuksen tullessa voimaan unionin toimielimet 
voivat toteuttaa tehtäviään tehokkaammin seuraavien parannusten seurauksena: 

a) neuvostossa tehdään huomattavasti enemmän määräenemmistöpäätöksiä kuin 
yksimielisyyttä edellyttäviä päätöksiä, mikä on välttämätöntä 25:n tai useamman 
jäsenvaltion muodostaman unionin päätöksenteon pysähtymisen estämiseksi; 

b) neuvostossa otetaan käyttöön kahden ja puolen vuoden mittainen 
puheenjohtajakausi aikaisemman kuuden kuukauden kiertävän 
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puheenjohtajakauden tilalle; 

c) komission kokoa pienennetään; 

d) Euroopan unionin ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan 
komission jäsenen virat, jotka aiheuttavat päällekkäistä työtä ja sekaannusta, 
yhdistetään unionin "ulkoministeriksi", jolla on oikeus puhua unionin nimissä 
asioista, joista unionilla on yhteinen kanta; 

 e) aiemmin Euroopan yhteisölle kuuluneen oikeushenkilöyden myöntäminen 
Euroopan unionille tehostaa unionin valmiuksia toimia kansainvälisissä suhteissa ja 
päästä osaksi kansainvälisiä sopimuksia; 

 f) unionin valmiuksia kehittää yhteisiä rakenteita puolustuspolitiikan alalla 
vahvistetaan; 

 g) unionin lainsäädäntövälineiden ja lainsäädännön hyväksymiseen tarkoitettujen 
menettelyjen määrää vähennetään; lainsäädäntö- ja toimeenpanovälineiden eroa 
selvennetään; 

 h) unioni käyttää oikeus- ja sisäasioissa tehokkaampia menettelyjä, joilla luvataan 
saada aikaan konkreettista edistystä turvallisuus- ja maahanmuuttoasioissa; 

 i) monissa muissa asioissa helpotetaan päätöstä soveltaa toimivaa yhteisömetodia; 

 j) joustavat järjestelyt ovat useammin mahdollisia, jos kaikki jäsenvaltiot eivät halua 
tai voi edetä tiettyjen toimintalinjojen mukaisesti yhtaikaa; 

Lisääntyneen demokraattisen vastuun parantaminen 

4. pitää myönteisenä, että kansalaiset voivat paremmin valvoa Euroopan unionin toimia 
lisääntyneen demokraattisen vastuun myötä, etenkin seuraavien parannusten 
seurauksena: 

a) Euroopan unionin lainsäädännön hyväksyntä edellyttää jäsenvaltioiden 
parlamenttien käsittelyä, ja, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin 
jäsenvaltioiden hallitusten (Euroopan unionin neuvosto) kuin myös suorilla 
vaaleilla valitun Euroopan parlamentin hyväksyntää; kyseessä on parlamentaarinen 
menettely, jota ei ole missään muussa vastaavassa järjestelmässä; 

b) jäsenvaltioiden parlamentit saavat kaikki unionin ehdotukset hyvissä ajoin 
keskustellakseen niistä ministerien kanssa ennen neuvoston kokouksia, ja ne saavat 
lisäksi oikeuden vastustaa lainsäädäntöehdotusta, jos se niiden mielestä on unionin 
toimivallan ulkopuolella; 

c) Euroopan parlamentti päättää tasa-arvoisesti neuvoston kanssa suurimmasta osasta 
unionin lainsäädäntöä; 

d) Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan, näin Euroopan 
parlamentin vaalien tulos vaikuttaa komission puheenjohtajan valintaan; 
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e) neuvoston yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa nimittämä 
ulkoasiainministeri on vastuussa sekä parlamentille että neuvostolle; 

f) uusi talousarviomenettely edellyttää, että sekä neuvosto että parlamentti hyväksyvät 
kaikki unionin menot siten, että huomattava osa siitä, niin kutsutut pakolliset 
menot, eivät enää ole neuvoston yksipuolisen päätöksen alaisia, vaan niihin 
kohdistuu kokonaisvaltainen demokraattinen valvonta; 

g) komissiolle uskotun lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovallan käyttöä seurataan uuden 
yhteisvalvontajärjestelmän avulla siten, että parlamentti ja neuvosto voivat 
kumpikin pyytää uudelleen käsiteltäväksi komission päätöksen, jota ne vastustavat; 

h) kun neuvosto käsittelee lainsäädäntöä, se kokoontuu koolle julkisesti; 

i) kun tulevaisuudessa tehdään tarkistuksia perustuslakisopimukseen, myös Euroopan 
parlamentti voi esittää ehdotuksia, ja valmistelukunnan pitää tarkastella kaikkia 
ehdotettuja tarkistuksia, ellei parlamentti päätä tämän olevan tarpeetonta; 

Kansalaisoikeuksien parantaminen 

5. pitää myönteisenä, että kansalaisten henkilökohtaisia oikeuksia vahvistetaan seuraavien 
parannusten avulla: 

 a) kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien säännösten ja kaikkien 
unionin toimielinten toteuttamien tai lainsäädäntöön perustuvien toimien on oltava 
perustuslakisopimusehdotuksessa määrättyjen perusoikeuksien mukaisia, mutta 
nämä eivät saa heikentää jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä; 

 b) uudet määräykset helpottavat kansalaisten ja edustuksellisten järjestöjen 
osallistumista unionista käytäviin keskusteluihin; 

 c) kansalaisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, jotka heidän mielestään 
edellyttävät unionin lainsäädäntöä perustuslakisopimuksen panemiseksi täytäntöön; 

 d) yksityisillä kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan 
eurooppalaisissa tuomioistuimissa; 

Päätelmät 

6. hyväksyy perustuslakisopimuksen ja kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan sen; 

7. uskoo, että perustuslakisopimus tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten 
vakaat puitteet, joiden avulla unionin laajeneminen on mahdollista ja joiden on 
suunniteltu kestävän pitkään, mutta joita on mahdollista mukauttaa; 

8. toivoo, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat ratifioida 
perustuslakisopimuksen vuoden 2006 puoliväliin mennessä; 

9. toistaa pyyntönsä kaikkien mahdollisten ponnistelujen käyttämiseksi, jotta unionin 
kansalaiset saisivat selkeää ja objektiivista tietoa perustuslakisopimusluonnoksen 
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sisällöstä; 

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja perussopimus-, työjärjestys- 
ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan entisille 
jäsenille sekä varmistamaan, että parlamentin yksiköt, ulkoiset yksiköt mukaan lukien, 
tarjoavat yksityiskohtaista tietoa perustuslakisopimuksesta ja parlamentin kannasta 
siihen. 
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