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SELETUSKIRI 

 
"Ma ei poolda seaduste ja põhiseaduste sagedast muutmist, kuid seadused ja 

institutsioonid peavad käima käsikäes inimmõistuse arenguga. Kui see areneb, 
valgustub, kui tehakse uusi avastusi, leitakse uusi tõdesid ning kui kombed ja 

arvamused muutuvad koos asjaolude muutumisega, peavad institutsioonid samuti 
arenema, et ajaga sammu pidada. Sama hästi võiksime nõuda, et täiskasvanud mees 

kannaks sama mantlit mida poisikesena, kui et tsiviliseeritud ühiskond jääks alatiseks 
oma eelkäijate režiimi alla." 

 
Thomas Jefferson 

 
I Sissejuhatus 
 
1. Rohkem kui poole sajandi eest valmistas Schumani deklaratsioon ette pinnase 
ambitsioonikale ettevõtmisele: ühendada sajandeid kestnud vennatapukonfliktide käigus 
eraldatud eurooplased ühe ettevõtmise ümber. 
 
Edu sõltus sellest, kuidas plaaniti lahendada kolm olulist küsimust, millega Euroopa Teise 
maailmasõja lõpul silmitsi seisis: kuidas võita sisemised deemonid, mis olid meie kontinenti 
mõjutanud kõige tõsisemate katastroofide peamiseks põhjuseks, kuidas öelda taas sõna sekka 
ülemaailmse tähtsusega küsimustes ning kuidas kujundada majandustingimusi, mis tagaksid 
stabiilse demokraatliku korra säilimise. 
 
Viimase viie aastakümne ajalugu on edu kroonika. Euroopal on õnnestunud moodustada 
ühtne poliitiline süsteem, mis põhineb vabaduse, pluralismi ja sallivuse põhimõttel; ta on 
lepitanud vaid veidi enne seda vaenujalal olnud riigid ning juhatanud sisse pikima 
nüüdisaegse rahuperioodi; ta on taganud eurooplastele materiaalse heaolu ja sotsiaalse 
progressi; ta on aidanud langetada raudset eesriiet, mis eraldas vabade inimeste Euroopat 
rõhutute Euroopast. Kõigi nende Euroopa integratsiooniprotsessi saavutuste taustal ei tohiks 
me unustada selle tõelisi eesmärke: jätta minevikku rahvuslik äärmuslus, see tänapäevast 
Euroopat mõjutav vähkkasvaja; kaitsta demokraatiat kui süsteemi, mille kaudu võib 
eriarvamused muundada pluralistlikuks ühiskonnaks, ning anda Euroopale oma ideede, 
väärtuste ja huvide kaitsmiseks tugev, mõjuvõimas hääl. 
 
Kuid Euroopa ei tohi loorberitele puhkama jääda: ta peab tegelema uute, 21. sajandi künnisel 
ootavate väljakutsetega, st liidu rolliga rahvusvahelises poliitikas, üleilmastumise, laienemise, 
euroraha küsimuste, meie kontinendi sise- ja välisjulgeoleku, terrorismiprobleemide, 
migratsiooni, hariduse, tehnoloogia arengu, rassismi, ksenofoobia või sotsiaalse tõrjutusega.  
 
Kuut Lääne-Euroopa riiki1 hõlmanud esimese Euroopa ühenduse (söe- ja teraseühendus: 
Pariisi leping, 18. aprill 1951) asutamisest saadik on Euroopa integratsiooniprotsess laienenud 

                                                 
1 Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa.  



 

PR\542869ET.doc 5/33 PE 347.119 

 ET 

25 Euroopa riigini1 ning see on Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse (Euratom) (Rooma lepingud, 25. märts 1957) ja seejärel Euroopa 
Liidu (Maastrichti leping, 17. veebruar 1992) asutamise tulemusena haaranud uusi alasid. 

2.  Alates esimestest üldistest üle-euroopalistest valmistest 1979. aastal on parlament püüdnud 
tulevase Euroopa Liidu tegemisi järjekindlalt demokratiseerida ja tõhustada ning muuta need 
läbipaistvamaks. Võttes 14. veebruaril 1984 vastu esimese Euroopa Majandusühenduse 
asutamislepingu eelnõu (mida tuntakse selle esitaja järgi Spinelli eelnõuna), alustas parlament 
reformiprotsessi, mis pidi kestma järgmised 20 aastat ja viima ühtse Euroopa akti2, 
Maastrichti lepingu3, Amsterdami lepingu4, Nice’i lepingu5 ja nüüd Euroopa põhiseaduse 
lepingu6 koostamiseni. 
 
Institutsiooniliste küsimuste komisjoni, millest 1999. aastal sai põhiseaduskomisjon, 
eestvedamisel mängis parlament igal etapil eelläbirääkimistel aktiivset rolli ja andis hinnangu 
erinevate valitsustevaheliste konverentside (VVK)7 tulemustele. 
 
Kohe protsessi algusest saadik toetas see Euroopa Liidu põhiseadusliku aluse selgitamist ja 
tugevdamist, see vajadus muutus järjestikuste laienemiste survel üha tungivamaks, arvestades 
võimalust, et laienemised võisid ohtu seada integratsiooniprotsessi poliitilise mõõtme.  

                                                 
1 Esimese kuuikuga on ühinenud järgmised riigid: Iirimaa, Taani ja Ühendkuningriik 1973. aastal, Kreeka 1981. 
aastal, Hispaania ja Portugal 1986. aastal, Austria, Rootsi ja Soome 1995. aastal ning Eesti, Küpros, Leedu, Läti, 
Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari 2004. aastal.  
2 Luxembourg’i leping, 17. veebruar 1986, jõustus 1. juulil 1987. 
3 Allkirjastati 7. veebruaril 1992, jõustus 1. novembril 1993.  
4 Allkirjastati 2. oktoobril 1997, jõustus 1. mail 1999. 
5 Allkirjastati 26. veebruaril 2001, jõustus 1. veebruaril 2003. 
6 Allkirjastatakse Roomas 29. oktoobril 2004, millele järgneb ligikaudu kaheaastane ratifitseerimisperiood. 
7 VVKde ettevalmistamist ja nende tulemuste hindamist käsitlevad resolutsioonid: 
– ühtne Euroopa akt 
  . 14. veebruari 1984. aasta resolutsioon: Spinelli raport ja lepingu eelnõu (EÜT C 77, 19.3.1984, lk 33) 
  . 16. jaanuari 1986. aasta resolutsioon: Planase raport (EÜT C 36, 17.2.1986, lk 144) 
   ja 17. aprilli 1986. aasta resolutsioon (EÜT C 120, 20.5.1986, lk 96) 
– Maastrichti leping 
.  resolutsioonid D. Martini raporti kohta 
 14. märts 1990 (EÜT C 96, 17.4.1990, lk 114), 
 11. juuli 1990 (EÜT C 231, 17.9.1990, lk 97) 
 ja 22. november 1990 (EÜT C 324, 24.12.1990, lk 219) 
. 7. aprilli 1992. aasta resolutsioon: D. Martini raport (EÜT C 125, 18.5.1992, lk 81) 
– Amsterdami leping 
. 17. mai 1995. aasta resolutsioon: D. Martini/Bourlanges'i raport (EÜT C 151, 19.6.1995, lk 56) 
 ja 13. märtsi 1996. aasta resolutsioon: Dury/Maij-Weggeni raport (EÜT C 96, 1.4.1996, lk 77) 
. 19. novembri 1997. aasta resolutsioon: Méndez de Vigo/Tsatsose raport (EÜT C 371, 8.12.1997, lk 99) 
– Nice’i leping  
. resolutsioonid Dimitrakopoulos/Leineni 18. novembri 1999. aasta raporti kohta (EÜT C 189, 7.7.2000, lk 222), 
 3. veebruar 2000 (EÜT C 309, 27.10.2000, lk 85) 
 ja 13. aprill 2000 (EÜT C 40, 7.2.2001, lk 409) 
. 31. mai 2001. aasta resolutsioon: Méndez de Vigo/Seguro raport (EÜT C 47E, 21.2.2002, lk 108). 
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Parlament on töötanud kolme erineva, kuid üksteisega seotud eesmärgi nimel. 
 
Esiteks on parlament püüdnud Euroopa Liidu enda pädevust ja ülesandeid selgitada ja 
vajadusel tugevdada. Parlament on järjekindlalt väitnud, et liidule tuleks volitused anda ja liit 
peaks neid kasutama vastavalt lähimuspõhimõttele, st et liit peaks täitma neid ülesandeid – 
kuid ainult neid ülesandeid –, mida on võimalik tõhusamalt täita ühiste poliitikate kui 
liikmesriikide eraldi tegutsemise kaudu. 
 
Teiseks on parlament väitnud, et Euroopa tasandil tuleks ülesandeid täita tõhusamalt. Eriti 
kriitiline oli parlament nõukogu ühehäälsuse suhtes, väites, et kui on kokku lepitud poliitikat 
ühiselt kujundada, siis pole mõtet anda liidu igale liikmesriigile vetoõigust. Samuti on 
parlament palunud suurema rolli anda komisjonile juba kokku lepitud poliitikate 
elluviimiseks, tingimusel, et see toimub asjakohase järelevalve ja kontrolli all. 
 
Kolmandaks on parlament taotlenud Euroopa tasandil paremat demokraatlikku kontrolli ja 
vastutust. Neid ülesandeid, mille liikmesriikide parlamendid on lepinguid ratifitseerides 
liidule üle andnud, ei tohiks täita nõukogu (st liikmesriikide ministrid) üksinda. Parlamendi 
volitustest loobumist liikmesriigi tasandil tuleks kompenseerida parlamentaarse võimu 
suurendamisega Euroopa tasandil. 
 
Pidades silmas, et Amsterdami ja Nice'i lepinguga saavutati ebaselged ja kahtlemata 
ebapiisavad tulemused, arvestades nii liikmesriikide arvu kahekordistumise kui ka liidu 
edasise keerulisemaks muutumisega lisanduvat väljakutset, sai üha ilmsemaks, et lepingute 
uue läbivaatamise ja korrigeerimisega ei ole enam võimalik Euroopa arenguga kaasnevatele 
küsimustele nõutaval tasemel vastata. 
 
Parlament oli sellele järeldusele jõudnud juba varem ja seda ka selgesti väljendanud oma 19. 
novembri 1997. aasta resolutsioonis (lisatud Íñigo Méndez de Vigo ja Dimitris Tsatsose 
raportile, vt märkus 7 eespool), mis tähistas poliitiliste ümberkorralduste protsessi tegelikku 
algpunkti, kusjuures protsess pidi tollal nõukogus eesistujaks oleva Saksamaa õhutusel 
kulmineeruma 1999. aastal konvendi mudeli loomisega, mida kasutati esimest korda Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta koostamisel. 
 
3. Olles püüdnud töötada käsikäes liikmesriikide parlamentidega ja tehes järgmisteks 
VVKdeks1 ettevalmistusi, pakkus parlament esimesena välja2 idee kutsuda Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta koostamisel loodud pretsedendi alusel3 kokku konvent, kuhu kuuluvad 

                                                 
1 Siin võib mainida vaid Rooma istungeid liikmesriikide parlamentide osalusel (Euroopa Ühenduse parlamentide 
konverents 27.–30. novembril 1990), institutsioonidevahelisi nõupidamisi, mis toimusid paralleelselt majandus- 
ja rahaliidu ning poliitilise liidu VVKga, mis tipnes Maastrichti lepingu koostamisega, parlamendi esindajate 
osalemist Amsterdami VVK-le eelnenud ettevalmistusgrupis, mille järel nad osalesid VVK enda toimingutes, 
ning lõpuks nende osalemist vaatlejatena Nice'i VVK ettevalmistamiseks moodustatud rühmas.  
2 25. oktoobri 2000. aasta resolutsioon (Olivier Duhameli raport lepingute põhiseaduseks vormistamise kohta), 
mis kinnitati 31. mai 2001. aasta otsusega (Méndez de Vigo/Seguro raport Nice'i lepingu [hindamise] ja Euroopa 
Liidu tuleviku kohta). 
3 Idee võtta vastu selline harta, nagu praegu moodustab põhiseaduse eelnõu II osa, esitas esimest korda 
Saksamaa oma eesistumisperioodil, mis tagas selle heakskiitmise Euroopa Ülemkogul Kölnis 3. ja 4. juunil 
1999. Ka harta koostamise meetod sätestati sellel Euroopa Ülemkogu kohtumisel ning seejärel täpsustati seda 
Tamperes 15. ja 16. oktoobril 1999 toimunud kohtumisel. Otsustati moodustada "organ" – mida edaspidi 
nimetati "konvendiks" –, mis koondab Euroopa tuleviku konvendi nelja osa, kuid milles ei osale taotlejariigid. 
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liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide, liikmesriikide parlamentide, Euroopa Parlamendi 
ja Euroopa Komisjoni esindajad ning mille töös osalevad täisliikmetena taotlejariikide 
valitsuste ja parlamentide esindajad. Konvendile (president Valéry Giscard d’Estaing; 
asepresidendid Giuliano Amato ja Jean-Luc Dehaene) tehti ülesandeks koostada põhiseaduse 
eelnõu, mille kallal asub tööle järgmine VVK.  
 
Konvendi edu põhiõiguste harta väljatöötamisel sillutas teed sarnase konvendi 
moodustamisele, et teha ettevalmistusi uue VVK jaoks, arvestades, et harta konvent oli oma 
tööd hästi teinud ja näidanud, et suudab ette valmistada eelnõuteksti, mille riigipead või 
valitsusjuhid tõenäoliselt heaks kiidavad. Konvendi avatus ja läbipaistvus ning selle debattide 
kvaliteet oli samuti konsensuse saavutamise püüdlustele kaasa aidanud, andes igale esindajale 
võimaluse esiteks väljendada oma seisukohti ja seejärel mõista teiste esindajate seisukohti. 
 
Euroopa tuleviku konvent kinnitas, et selle meetodi valimine oli tark tegu, kuivõrd aasta ja 
neli kuud kestnud töö järel esitas konvent edukalt konsensusel põhineva teksti, mida 
ilmestasid intensiivsed debatid, mis tuginesid samuti tihedale dialoogile 
kodanikuühiskonnaga. 
 
Põhiseaduskomisjoni tegevuse kaudu avaldas parlament suurt mõju põhiseaduse lepingu 
eelnõule1, milles VVK muutis ainult üksikuid sätteid. Mainitud VVK-l osales parlament 
esimest korda president Pat Coxi ning kahe esindaja Íñigo Méndez de Vigo (kelle vahetas 
hiljem välja Elmar Brok) ja Klaus Hänschi isikus kõigis toimingutes. 
 
II Kuidas on uus põhiseaduse leping kehtivate lepingutega ja seega olemasoleva 

acquis'ga võrreldes samm edasi? 
 
Euroopa Liidu uus põhiseadus sisaldab praeguse põhiseaduse (st kattuvate lepingute kogumi, 
mis praegu moodustab de facto põhiseaduse) mitmeid reforme ja parandusi. Muidugi on tegu 

                                                 
1 16. märtsi 2000. aasta resolutsioon: Duffi/Voggenhuberi raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostamise 

kohta (EÜT C 377, 29.12.2000, lk 329) 
. 14. novembri 2000. aasta otsus: Duffi/Voggenhuberi raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta heakskiitmise 

kohta (EÜT C 223, 8.8.2001, lk 74) 
. 23. oktoobri 2002. aasta resolutsioon: Duffi raport Liidu põhiõiguste harta mõju ja edasise staatuse kohta 

(EÜT C 300E, 11.12.2003, lk 432) 
. 29. novembri 2001. aasta resolutsioon: Leinen/Méndez de Vigo raport Laekeni Euroopa Ülemkogu ja 

Euroopa Liidu tuleviku kohta (EÜT C 153, 27.6.2002, lk 310(E)) 
. 25. oktoobri 2001. aasta resolutsioon: Poosi raport nõukogu reformi kohta (EÜT C 112, 9.5.2002, lk 

317(E)) 
. 14. märtsi 2002. aasta resolutsioon: Carnero Gonzálezi raport Euroopa Liidu juriidilise isiku staatuse kohta 

(EÜT C 47, 27.2.2003, lk 594(E)) 
. 7. veebruari 2002. aasta resolutsioon: Napolitano raport Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide 

suhete kohta Euroopa integratsioonis (EÜT C 284, 21.11.2002, lk 322(E)) 
. 16. mai 2002. aasta resolutsioon: Lamassoure'i raport pädevuse jaotuse kohta Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide vahel (EÜT C 180, 31.7.2003, lk 493(E)) 
. 17. detsembri 2002. aasta resolutsioon: Bourlanges'i raport seaduste tüpoloogia ja õigusaktide hierarhia 

kohta Euroopa Liidus (EÜT C 31, 5.2.2004, lk 126) 
. 14. jaanuari 2003. aasta resolutsioon: Napolitano raport piirkondlike ja kohalike asutuste rolli kohta 

Euroopa integratsioonis (EÜT C 38E, 12.2.2004, lk 167) 
. 24. septembri 2003. aasta resolutsioon Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu kohta ja Euroopa Parlamendi 

arvamus valitsustevahelise konverentsi (VVK) kokkukutsumise kohta (EÜT C 77E, 26.3.2004, lk 255). 
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kompromissiga, mille puhul tuleb mitmes suhtes olla ettevaatlik. Kuid see on kompromiss, 
mis viib Euroopat edasi, mis on saavutatud pärast pikki avalikke ja mitmekesiseid debatte 
Euroopa konvendis ning mille on lõpule viinud ja heaks kiitnud kõigi 25 liikmesriigi valitud 
valitsused – kõik liikmesriigid soovivad, et sellest saaks nende koostöö alus tuleviku 
Euroopas. 
 
1. Liidu põhiseaduse leping 
 
1.1. Mõnikord küsitakse, kas uus dokument on põhiseadus või leping. Selle ebaolulise 

teema üle ei ole mõtet viljatult vaielda: pole mingit kahtlust, et formaalselt on 
dokumendi näol tegu lepinguga, mis võetakse vastu ja ratifitseeritakse vastavalt 
lepingute läbivaatamise kohta kehtivatele reeglitele. Muud võimalust ei ole. Kuid oma 
olemuse ja sisu poolest kehtestab leping ehtsa põhiseaduse.  

 
1.2. Põhiseaduse leping määratleb nende meetmete olemuse, mida Euroopa Liit (EL) võib 

võtta, ning nende meetmete aluseks olevad väärtused ja põhimõtted; selles 
kirjeldatakse liidu pädevust; selles sätestatakse ELi institutsioonid, visandatakse 
otsuste tegemise kord, nähakse ette õigusaktide vorm; selles määratletakse kodanike ja 
ELi õigused; selles sätestatakse põhiseaduse läbivaatamist reguleerivad eeskirjad jms. 
See on põhiseaduse roll: sätestada poliitilise terviku võimu teostamist reguleerivad 
tingimused ja selle piirangud ning kodanikuõigusi kaitsvad tingimused.  

 
1.3. Olemasolevad asutamislepingud täitsid juba suuresti seda ülesannet: liidul oli juba 

olemas põhiseadus, mis tulenes asutamislepingutest, millega liit nagu mis tahes muu 
poliitiline tervik ellu kutsuti. Nende lepingute lihtsustamisega, nende struktuuri 
arusaadavuse parandamisega ja neile erilise ametliku staatuse andmisega on tehtud 
oluline samm selgema süsteemi poole, et muuta see läbipaistvamaks ja kodanikele 
paremini mõistetavaks. 

 
1.4. Sellel alusel ja mõnel pool väljendatud hirmudest hoolimata ei tähenda liidule 

põhiseaduse andmine ühelgi juhul seda, et on astutud esimene samm tsentraliseeritud 
"superriigi" loomise suunas, mis lööks liikmesriikidele vältimatult hingekella ja 
muudaks pöördumatult Euroopa Liidu olemust (on mitmeid rahvusvahelisi 
organisatsioone, mille moodustamise akti nimetatakse õigusega põhiseaduseks, nende 
hulgas on Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), Maailma 
Tervishoiuorganisatsioon (WHO) või harvem viidatud Ülemaailmne Postiliit (UPU)). 
Õigupoolest on tõsi hoopis vastupidine väide: võib öelda, et põhiseadus pakub 
liikmesriikidele ja liidu kodanikele ametlikku kaitset ühenduse tegevuse soovimatute 
arengusuundade eest. 

 
1.5. Võib õigusega väita, et põhiseaduse lepingu III osa oleks tulnud põhjalikult läbi 

vaadata ja et mitmed selle sätted ei ole olemuselt põhiseadusele omased, on liiga 
üksikasjalikud ja keerulised ning et neile ei peaks ehtsas põhiseaduses kohta olema. 
Konvendile antud volituste hulgas sellist ülesannet aga ei olnud. Ent lihtsustamise aste 
torkab kohe silma: kõik sätted on koondatud ühte selgesse ja liigendatud dokumenti 
ning täpsemalt põhiseaduslikele aspektidele keskenduva I ja II osa läbilugemine annab 
kodanikele selge ja otsekohese ülevaate liidu poliitilisest olemusest ja kodanike 
õigustest. 
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1.6. III osa pikkust on kritiseeritud, väites, et põhiseadus on näiteks USA konstitutsiooniga 

võrreldes liiga üksikasjalik ja keeruline. Selle põhjuseks on asjaolu, et nagu ka 
eelmiste lepingute puhul, kirjeldatakse III osas üksikasjalikult ELi meetmete eesmärke 
poliitikavaldkondade kaupa, meetmeid niiviisi piirates. ELi institutsioonidele ei anta 
igas poliitikavaldkonnas piiramatut tegevusvabadust. 

 
2. Üks ühtne tervik: Euroopa Liit 
 
2.1. Oluline samm Euroopa projekti muutmisel kodanikele läbipaistvamaks ja kergemini 

mõistetavaks oli erinevate lepingute liitmine üheks dokumendiks ning üleminek 
äärmiselt keeruliselt korralduselt, mis hõlmas mitmeid kattuvaid üksusi (Euroopa Liit, 
Euroopa Ühendus) ühele tervikule, Euroopa Liidule, rahvusvahelisel tasandil 
(terviklikule) juriidilisele isikule, mis suurendab liidu tegevuse tõhusust ja 
silmatorkavust sellel tasandil. Samas on loobutud kolmesambalisest struktuurist [ühine 
välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP), justiits- ja siseküsimused (JSK) ning ühendus]; 
kõik kolm on ühendatud üheks liiduks, millel on ühtne institutsiooniline raamistik ja 
mille kogu ulatuses rakendatakse ühenduse mehhanismi, ainsaks erandiks ühine välis- 
ja julgeolekupoliitika (sealhulgas kaitse), kus otsused tehakse erikorra alusel, nagu 
selle poliitikavaldkonna spetsiifiline laad nõuab.  

 
Seega kujutab põhiseadus endast lühidalt öeldes ühte lepingut ja ühte tervikut: 
Euroopa Liitu1.  

 
2.2. Põhiseaduses sätestatakse väljapaistvas kohas (artiklis I-8) liidu sümbolid, st lipp (12 

kuldsest tähest koosnev ring sinisel taustal), hümn (Beethoveni "Ood rõõmule"), 
juhtlause (ühinenud mitmekesisuses), raha (euro) ja Euroopa päev (9. mai). Need 
sümbolid on välja töötatud selleks, et kodanikud saaksid ühendusega lähemalt 
samastuda ning tugevdada ühise saatusega oma ühendusse kuulumise tunnet. 

 
3.  Liidu väärtuste, põhimõtete ja eesmärkide selge määratlemine  
 

On oluline, et põhiseadus algaks artiklitega, mis määratlevad liidu olemuse ning 
väärtused ja põhimõtted, millel see rajaneb, ning eesmärgid, mida ta oma tegevusega 
peaks taotlema. 

 
3.1. Põhiseaduse avaartikkel pühitseb liidu kahetist legitiimsust, kajastades Euroopa 

kodanike ja liikmesriikide tahet. Heites kõrvale muud, minevikku kuuluvad ideed ja 

                                                 
1 Tuleb märkida, et Euratomi asutamislepingut põhiseadus ei mõjuta, ehkki mõningaid selle sätteid on muudetud 
protokolliga, millega muudetakse Euratomi asutamislepingut, pidades silmas nende ühildamist põhiseaduse 
tekstiga. Pealegi tuleb arvesse võtta, et põhiseaduse leping on valminud segadusseajava arvu protokollide, lisade 
ja deklaratsioonide abil. Õigupoolest on neid 36 protokolli (millest 29 juba kehtisid, näiteks Schengen, sellal kui 
8 on uued ja käsitlevad küsimusi nagu liikmesriikide parlamentide roll, lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõte, 
üleminekusätted institutsioonide, struktureeritud alalise kaitse- jm koostöö kohta), 2 lisa (juba olemas, 
põllumajandustoodete ning riikide ja ülemereterritooriumide nimekirja kohta) ja 46 deklaratsiooni. Ametlikult 
peavad kõik liikmesriigid need protokollid samuti ratifitseerima ning neil peab olema põhiseaduse lepinguga 
võrdne juriidiline jõud. Seevastu deklaratsioonid ei ole õiguslikult siduvad ning liikmesriigid ei pea neid 
ratifitseerima.  
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toetades kodanike kontseptsiooni, rõhutab põhiseadus inimest, see tähendab õiguste ja 
kohustustega mehi ja naisi, kes on liikmesriikide kodanikuks olemise kaudu ka liidu 
kodanikud ning kellele on seetõttu antud lisaõigused, mida võimaldab Euroopa 
kodakondsus. 

 
Põhiseaduse artiklis 1 sätestatakse Euroopa integratsiooniprotsessi aluspõhimõtted: 
liikmesriigid annavad liidule pädevuse oma ühiste eesmärkide saavutamiseks. Liit 
kooskõlastab Euroopa tasandil poliitikat, millega liikmesriigid neid eesmärke 
taotlevad; liidule antud pädevust teostavad institutsioonid. Samal ajal kohustub liit 
austama liikmesriikide identiteeti, see tähendab, oma sisemise poliitilise struktuuri 
ehituskive. Sel moel näitab liit austust otsuste vastu, mida iga liikmesriik võib seoses 
võimu geograafilise jaotusega teha – oma piiride määramisest kuni piirkondliku või 
kohaliku autonoomiani – avaliku korra tagamiseks ja riikliku julgeoleku 
kindlustamiseks. Lõpuks sätestatakse põhiseaduses põhimõte, et liit ja selle 
liikmesriigid teevad ühiste eesmärkide saavutamise nimel siirast koostööd. 

 
Euroopa Liidu põhiseaduslikud alused peavad olema kindlad: kaalul on väärtused, mis 
toestavad ja juhivad liidu institutsioonide kogu tegevust.   

  
3.2. Vastavalt põhiseaduse artiklile 2 on väärtused, millel kogu Euroopa 

integratsiooniprotsess rajaneb, järgmised: inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate 
isikute õiguste austamine. Veelgi enam, need väärtused kujutavad endast edasiste 
ühinemiste võrdluskriteeriume ja võivad olla aluseks sanktsioonide rakendamisele 
liikmesriikide suhtes, mis rikuvad neid tõsiselt ja püsivalt.  

  
Koos nende väärtustega rajaneb liit põhimõtetel, mis juhivad tema tegevust: pluralism, 
mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus. 

 
Lõpuks taotleb liit poliitilisi eesmärke – eesmärke, mis õigustavad tema olemasolu ja 
mille võib kokku võtta järgmiselt: rahu, liidu väärtuste ja tema rahvaste hüvangu 
edendamine. Need on praktilises vormis esitatud põhiseaduse artiklis 3 poliitika, 
majanduse ja sotsiaalpoliitika valdkonnas, nagu neid rakendatakse liidus ja välissuhete 
valdkonnas. 

  
Vastavalt sellele moodustab liit sisetasandil oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja 
õiglusel rajaneva ala ning vaba ja moonutamata konkurentsiga siseturu. Liit taotleb 
Euroopa säästvat arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul ja hindade 
stabiilsusel; suure konkurentsivõimega turumajandusel, mille eesmärk on saavutada 
täielik tööhõive ja sotsiaalne progress; samuti kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamine. Liit soodustab teaduse ja tehnoloogia arengut. 
Lõpuks võitleb liit sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise kõigi vormide vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, põlvkondade 
solidaarsust ja laste õiguste kaitset. Liit edendab majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning liikmesriikide solidaarsust. Liit austab oma 
rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi 
kaitse ja tugevdamise. 
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Rahvusvahelisel tasandil toetab liit rahu ja julgeolekut, maailma säästvat arengut, 
rahvaste solidaarsust ja vastastikust austust, vaba ja ausat kaubandust, vaesuse 
likvideerimist ning inimõiguste, eelkõige lapse õiguste kaitset ning rahvusvahelise 
õiguse, eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja ranget järgimist ja 
arendamist. 

  
Need eesmärgid moodustavad poliitilise põhiprogrammi, mis oli liidu asutamise 
allikaks. Liit on kohustatud nende eesmärkide saavutamiseks kasutama asjakohaseid 
vahendeid, tuginedes talle põhiseadusega antud pädevusele. 

 
Seega iseloomustavad need väärtused ja põhimõtted liidu eetilist alust – alust, millele 
antakse praktiline vorm põhiõiguste hartas, mis on lisatud põhiseaduse II osale. Sellele 
omistatud eesmärgid õigustavad liidu olemasolu ning just nendel põhjustel on 
liikmesriigid otsustanud liidu moodustada. Need reguleerivad liidu tegevust kõikides 
valdkondades. Kuigi mainitud artiklites määratletud väärtused, põhimõtted ja 
eesmärgid ei ole läbinisti uued, ei olnud neid kõiki varem selgesti sätestatud ega 
kodifitseeritud ja süstematiseeritud. Niisugune kodifitseerimine on põhiseaduse 
kvaliteedimärk ning kujutab endast olulist sammu selle poole, et anda kodanikele 
selge ja igati sümboolne ülevaade liidu tähendusest. 

 
3.3. Sellega seoses tuleb rõhutada, et valitsustevaheline konverents (VVK) järgis peamiselt 

konvendis kokku lepitud teksti, tehes vaid väikeseid muudatusi, mille parlament saab 
takistusteta kinnitada: väärtuste nimistusse lisati vähemuste hulka kuuluvate isikute 
õigused, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtte austamine, liidu eesmärkide 
hulka lisati "hindade stabiilsus" koos "suure konkurentsivõimega sotsiaalse 
turumajandusega, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress". 

 
 
4. Kodanikud Euroopa integratsiooniprotsessi keskmes: põhiõiguste harta lisamine 

põhiseadusele  
 
4.1. Põhiõiguste harta lisamine põhiseaduse II ossa annab igati tunnistust sellest, et 

Euroopa integratsiooniprotsessi keskmes on kodanikud. Selle lisanduse tulemusena on 
harta muutunud juriidiliselt siduvaks: see on siduv nii oma pädevuse piires tegutsevate 
Euroopa institutsioonide suhtes kui ka liikmesriikide suhtes, ent ainult siis, kui 
liikmesriigid rakendavad ühenduse õigust. Seega pakub harta kodanikele lisakaitset 
liidu eest.   

 
 See ei tähenda aga mingil juhul, nagu oleks liikmesriigi põhiseadusega tagatud 

kodanike põhiõiguste kaitse liikmesriigi ees kuidagi küsitav või nagu antaks liidule 
salamahti lisaõigusi, hoolimata mõnede kriitikute väidetest, et liit võib sel moel 
liikmesriikidele peale suruda majandus- ja sotsiaalpoliitilisi suuniseid. Põhiseaduses 
sisalduv väide kinnitab eriti selgelt, et harta ei laienda liidu õiguse rakendusala ega lisa 
liidule volitusi ja ülesandeid ega muuda liidule põhiseadusega (artiklis II-111) antud 
volitusi ja ülesandeid. 
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Kuid mõnede liikmesriikide kartused hartas sisalduvate sotsiaalsete ja majanduslike 
õiguste mõjude üle ajendasid valitsustevahelist konverentsi lisama veel teisi tagatisi 
peale konvendi sätestatute, et vältida liidu volituste soovimatut laienemist. Juriidiline 
vajadus sellise sammu järele, mis näib eiravat Euroopa konstitutsiooniõiguses tugevalt 
juurdunud erisusi, ei ole selge; kuid võttes arvesse, et see ei vähenda harta õiguslikku 
toimet, võib seda aktsepteerida. 

 
4.2. Hartas sätestatud õigused langevad üldjoontes kokku liidus juba tunnustatud 

põhiõigustega, mis tulenesid liikmesriikide põhiseaduslikest traditsioonidest või 
Euroopa inimõiguste konventsioonist. Mõte on selles, et need õigused peaksid olema 
sätestatud üksikasjalikult, inimestele hõlpsasti arusaadaval viisil, ning samuti peaks 
olema selgesti sätestatud, et liit peab neid järgima. See aitab tugevdada sidet kodanike 
ja liidu vahel. 

 
4.3. Harta lisamist põhiseadusesse mainitakse kohe põhiseaduse avalehekülgedel 

põhiõigustele ja liidu kodakondsusele pühendatud eraldi jaotises. Järgmine samm 
põhiseaduste kaitseks liidu tasandil on sätestada, et liit taotleb ühinemist Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooniga (millega on ühinenud kõik 
liikmesriigid), nagu parlament on juba tükk aega soovitanud. See hõlmab kokkulepet 
Euroopa Nõukoguga. Kokkuleppe sõlmimise otsus tuleb vastu võtta kvalifitseeritud 
häälteenamusega pärast parlamendilt heakskiidu saamist. 

 
4.4. Võib mainida ka põhiseaduse teisi aspekte, mis kinnistavad kodanike õigusi osaleda 

Euroopa poliitilises protsessis (näiteks inimeste seadusandlik algatus ehk kodanike 
algatus: artikli I-47 lõige 4) või mis aitavad tõhustada nende õiguste juriidilist kaitset, 
lihtsustades juurdepääsu Euroopa Kohtule. 

 
Parlament võib neid elutähtsaid samme, mille eesmärk on muuta EL tõeliseks riikide 
ja kodanike liiduks, ainult tervitada. 

 
5. Liidu pädevuse selge ja kergesti mõistetav määratlus 
 
5.1. Üks olulisemaid küsimusi, millele uus põhiseaduse tekst pidi vastuse leidma, oli "mida 

keegi Euroopas teeb?" Niisugune selgitus on oluline selleks, et inimesed mõistaksid 
täpselt poliitilise vastutuse jaotust Euroopa tasandil. Samuti kujutab see endast 
lisatagatist kõigile neile, kes kardavad liidu tõsist sekkumist. 

 
5.2. Niisuguse selgituse esitamiseks määratleb põhiseadus liidu pädevuse, jaotades selle 

kolme kategooriasse, millest igaühel on erinev õiguslik staatus ja millest igaühe puhul 
võib ühendus sekkuda erineval määral: liidu ainupädevus; liidu liikmesriikidega 
jagatud pädevus ning tegevus liikmesriikide tegevuse toetamiseks või täiendamiseks. 
Oma erilise laadi poolest nõuavad ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning majandus- ja 
tööhõivepoliitika kooskõlastamine erisätteid, mis jäävad nendest kolmest kategooriast 
väljapoole (vrd lisa 1). 

 
 Selline liidu pädevuse määratlus on kooskõlas pädevuste jaotuse põhimõttega, st et 

liidul on ainult see pädevus, mille liikmesriigid on talle põhiseadusega andnud selles 
dokumendis sätestatud eesmärkide saavutamiseks. See põhimõte iseenesest on mis 
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tahes tsentraliseeritud superriigi tekkimise vältimiseks piisav, kuna see viitab, et kogu 
pädevus kuulub liikmesriikidele, välja arvatud juhtudel, mil nad annavad pädevuse üle 
liidule. 

 
5.3. Põhiseadus ei suurenda liidu pädevust: vähene sätestatud "uus" pädevus antakse 

valdkondades, milles liit vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 308 juba tegutses ning 
mis on täpsemalt määratletud põhiseaduses. III osas tehtud muudatused kajastavad 
vajadust viia selle sätted kooskõlla uute otsustamismenetlustega ja I osas kehtestatud 
uute õigusaktidega. 

 
5.4. Lisaks sellele tugevdab põhiseadus nõuet, et liit peab oma pädevuse teostamisel 

järgima lähimus- ja proportsionaalsuse põhimõtet; nende põhimõtete järgimise 
kontrollimine on juba praegu liikmesriikide valitsuste, nõukogu ja parlamendi 
ülesanne. Ehkki nende põhimõtete põhiseaduses sätestatud määratlus vastab kehtivates 
asutamislepingutes kasutatud määratlusele, nähakse protokollis lähimus- ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohta nende põhimõtete järgimise tagamiseks ette uued 
mehhanismid, tugevdades eriti liikmesriikide parlamentide rolli. 

 
5.5. Eelkõige omandavad parlamendid õiguse saada aegsasti teavet kõigi komisjoni 

seadusandlike ettepanekute kohta, mida tuleb lähimus- ja proportsionaalsuse 
põhimõtte järgimiseks nõuetekohaselt põhjendada. See säte võimaldab liikmesriikide 
parlamentidel teostada tõhusamalt neile riigisiseselt antud õigusi ning neil on eeskätt 
paremad võimalused mõjutada oma valitsuse tegevust ministrite nõukogus. Veelgi 
enam, eelkõige seoses lähimuspõhimõttega võivad liikmesriikide parlamendid kuue 
nädala jooksul alates seadusandliku ettepaneku edastamise kuupäevast saata otse liidu 
institutsioonidele põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune ettepanek nende 
arvates lähimuspõhimõttele ei vasta, ning institutsioonid peavad seda nõuetekohaselt 
arvestama. "Varase hoiatuse" mehhanism nõuab isegi seda, et kui üks kolmandik 
liikmesriikide parlamente leiab, et kõnealune ettepanek ei vasta lähimuspõhimõttele, 
peab komisjon oma ettepaneku uuesti läbi vaatama. 

 
 Lõpuks pakub sama protokoll liikmesriikidele ka võimalust esitada Euroopa Kohtusse 

riigi parlamendi või selle koja nimel, kui riigi õigussüsteem nii sätestab, hagi õigusakti 
kohta põhjendusega, et sellega rikutakse lähimuspõhimõtet. Ka regioonide komitee 
saab õiguse esitada selliseid hagisid õigusaktide kohta, mille üle põhiseaduse kohaselt 
tuleb enne nende vastuvõtmist komiteega konsulteerida. 

 
 Need mehhanismid pakuvad lisakaitset liidu pädevuse võimaliku kuritahtliku 

teostamise eest ning rajavad teed ühenduse õigusaktide üksikasjalikumale 
demokraatlikule kontrollile. 

 
5.6. On tõsi, et nende volituste rakendamise konkreetsetest meetoditest täieliku pildi 

saamiseks tuleb määratlust lugeda koos põhiseaduse III osas sätestatud erisätetega. 
Kuid samavõrra on tõsi see, et I osa lihtne läbilugemine annab Euroopa kodanikele 
üsna selge ülevaate, millega keegi Euroopas tegeleb. Läbipaistvuse seisukohast on see 
oluline edasiminek. 

 
5.7. Teine tervitatav joon on see, et põhiseadus näeb ette piisavalt paindliku süsteemi 
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praeguse artikliga 308 sarnase artikli abil, mis annab nõukogule volitused võtta 
vajadusel meetmeid valdkondades, milles liidul pädevust ei ole. See paindlikkuse 
klausel annab liikmesriikidele täielikud tagatised: ühehäälne otsustamine, klauslit võib 
kasutada vaid põhiseaduses sätestatud eesmärkide saavutamiseks; rakendusmenetlus 
on muutunud demokraatlikumaks selle poolest, et selle peab heaks kiitma parlament 
ning liikmesriikide parlamente tuleb enne otsuse tegemist aegsasti teavitada.  

 
6. Uuendatud institutsiooniline raamistik tugevama, demokraatlikuma ja läbipaistvama 

liidu nimel  
 
 Üks põhiseadusega lahendatavaid põhiküsimusi oli see, milliseid muudatusi tuleks 

liidu institutsioonides teha, et nad suudaksid uue, laienemisjärgse olukorraga edukalt 
toime tulla, võttes eelkõige arvesse seda, et liidu institutsiooniline ülesehitus on 
peaaegu 50 aastat põhinenud samadel struktuuridel, ehkki liidu ülesannete ampluaa on 
oluliselt laienenud ning liikmesriikide arv on kasvanud 6 riigilt 25-ni. Mitme 
valitsustevahelise konverentsi tööst hoolimata olid põhilised institutsioonilised 
küsimused jäänud lahendamata ning Nice'is kokku lepitud lahendusi ei pidanud 
rahuldavaks isegi mõned nendest inimestest, kes olid lahenduste üle ise läbirääkimisi 
pidanud. Parlament omalt poolt on korduvalt juhtinud liikmesriikide üldsuse ja juhtide 
tähelepanu vajadusele põhjaliku institutsioonilise reformi järele, andmaks liidule 
tõhusalt toimivad, demokraatlikud ja läbipaistvad institutsioonid, tagades samal ajal 
institutsioonilise tasakaalu ja ühenduse mehhanismi: komisjoni, mis algatab õigusakte, 
parlamendi ja nõukogu, mis teevad otsuseid, ning kohtu, mis tagab vastu võetud 
tekstide kohaldamise. 

 
6.1. Euroopa Parlament  
 
1. Põhiseadus suurendab olulisel määral Euroopa Parlamendi rolli: parlament on ainus 

Euroopa institutsioon, mis esindab otse kodanikke: 
 
 – parlamendi rolli seadusandluses osalemises tunnustatakse täielikult tänu 

olemasoleva kaasotsustamismenetluse üldisele kohaldamisele, kusjuures 
menetlusele antakse tavalise seadusandliku menetluse staatus, kuid samuti tänu 
parlamendi suuremale osalusele seadusandlikes erimenetlustes. Tulevikus on 
üldsusele selgelt näha, et Euroopa õiguse võtab vastu üldsust esindav koda ja 
liikmesriike esindav koda; samal ajal on parlamendi heakskiit reeglina nõutav ka 
rahvusvaheliste lepingute valdkonnas; 

 
 – parlamendil on õigus algatada põhiseaduse uus läbivaatamine ja parlament osaleb 

konvendi menetluses (veelgi enam, nõukogu otsusele jätta konvent kokku 
kutsumata peab eelnema parlamendi heakskiit); 

 
 – parlamendi eelarvevolitused, mida ta jagab võrdsel alusel nõukoguga, laienevad 

nüüd kõigile liidu kulutustele; 
 
 – parlamendi poliitilise kontrolli volitused suurenevad, eelkõige komisjoni presidendi 

valimise kaudu; 
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 – mitmed liidu elus olulised otsused, mille siiamaani on teinud ainult nõukogu, peab 
nüüd heaks kiitma ka parlament: otsus alustada tõhustatud koostööd; paindlikkuse 
klausli kasutamine, mis võimaldab liidul võtta põhiseaduses sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks põhiseaduses sätestamata meetmeid; üldiste "üleminekuklauslite" 
(passerelles) kasutamise otsustamine, nende abil asendatakse kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamine ühehäälsusega või seadusandlik erimenetlus tavalise 
seadusandliku menetlusega; teatud otsused, mis võimaldavad laiendada 
põhiseaduses ette nähtud õiguslike aluste ulatust, näiteks seoses Euroopa 
Prokuratuuri või õigusalase koostööga kriminaalasjades; 

 
 – isegi ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, kus parlamendil 

otsustamisvolitusi ei ole, antakse Euroopa Parlamendile üldine õigus saada teavet ja 
osaleda konsulteerimisel. 

 
2. Kokkuvõtteks võib öelda, et hoolimata teatavatest valdkondadest, kus oleks võinud 

minna kaugemale, saab Euroopa Parlament kaasotsustamisõiguse peaaegu kõikide 
ühenduse poliitikate puhul. Põhimõtteliselt on siin tegu selle aluspõhimõtte 
realiseerimisega, mille kohaselt EL on liikmesriikide ja kodanike liiduna kahekordselt 
legitiimne. Seega pole kahtlust, et põhiseadus tugevdab märgatavalt ELi 
demokraatlikku mõõdet. 

 
3. Euroopa Parlamendis võib olla kõige rohkem 750 liiget. Põhiseaduses ei sätestata 

kohtade jaotust liikmesriikide vahel, vaid antakse juhised, kuidas Euroopa Ülemkogu 
peab Euroopa Parlamendi algatusel ja nõusolekul enne 2009. aasta valimisi 
"kahanevalt proportsionaalse" esinduse põhimõttel tegema otsuse parlamendi 
koosseisu kohta, nii et igal liikmesriigil on kõige vähem 6 ja kõige rohkem 96 kohta 
(konvent pakkus miinimumiks välja 4 ja maksimumi ei kehtestatud). Selline lahendus 
võimaldab tulevikus ELi arengule paindlikumalt reageerida, säilitades samas iga 
liikmesriigi huvid. 

 
6.2. Euroopa Ülemkogu  
 
Euroopa Ülemkogu on autonoomne üksus, mille ülesanne on anda poliitiline tõuge: 
põhiseaduses sätestatakse selgesõnaliselt, et seadusandjana ülemkogu ei toimi1. Suurim 
põhiseadusesse sisse viidud uuendus on roteeruva eesistumise tühistamine ja selle asendamine 
Euroopa Ülemkogu liikmete poolt kahe ja poole aasta pikkuseks ametiajaks valitud 
presidendiga, keda võib ühe korra tagasi valida. Tema ülesanne on valmistada ette ja juhtida 
Euroopa Ülemkogu tööd ning esindada liitu välissuhetes, et tõsta liidu mainet ning parandada 
selle sise- ja välisesinduse jätkuvust ja järjepidevust. Lisatud on sätted, millega välistatakse 
täitevvõimu teostamine Euroopa Ülemkogu presidendi poolt ning välditakse vastuolusid 
komisjoni presidendi või välisministriga. Alles praktika näitab, kas need sätted on piisavad. 

                                                 
1 Ehkki Euroopa Ülemkogule teatavate sotsiaalkindlustuse ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö 
küsimuste puhul omistatud "hädapiduri roll" võib tähendada, et isegi kui ülemkogu ei toimi otse seadusandjana 
(ta ei osale õiguslikult siduvate normide vastuvõtmisel), võib ta seadusandlikku menetlusse üsna otsustavalt 
sekkuda – vrd punktid 9.1.5 ja 9.2.7 allpool. 
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6.3. Nõukogu  
 
1. Põhiküsimus oli nõukogusisene hääletamismenetlus kvalifitseeritud häälteenamuse 

puhul. Brüsseli tippkohtumise läbikukkumine 2003. aasta detsembris tulenes osaliselt 
liikmesriikide eriarvamusest selles küsimuses. Ühe raportööri arvates ei ole Euroopa 
Parlamendi kohtade ja nõukogu häälte jaotamisel rahvaarvu järgi võimalik saavutada 
tasakaalustatud süsteemi, mistõttu ta toetas arvestatud häälte süsteemi kehtestamist 
nõukogus. Kuid alates Dimitrakopoulos-Leineni aruandest oli Euroopa Parlament 
otsustanud ülekaalukalt topeltenamuse kasuks. Valitsustevahelise konverentsi algusest 
saadik oli Euroopa Parlament rõhutanud, et aktsepteerib lahendust ainult siis, kui see 
vastab (liikmesriikide ja rahvaarvu) topeltenamuse põhimõttele, et juhtida tähelepanu 
kahetisele legitiimsusele, millel põhineb ELi areng riikide ja kodanike liiduna, ning et 
uus menetlus peab muutma otsuste tegemise lihtsamaks kui Nice'i lepingus ette nähtud 
süsteemi puhul. 

 
2. Tõepoolest võeti lõpuks häälte arvestamise asemel vastu konvendi välja pakutud 

topeltenamuse süsteem. On mõistlik arvata, et ehkki künnised on seatud konvendi 
pakutust kõrgemale (põhiseaduse kohaselt peab nüüd olema 50% asemel 55% riike 
ning 60% asemel 65% elanikkonnast), muudab uus süsteem otsustamise lihtsamaks, 
sest arvestussüsteem nõudis otsuse vastuvõtmiseks mitmel juhul kõrgemat 
elanikkonnakünnist ning seepärast vähendab nõue, et blokeeriva vähemuse 
moodustamiseks on vaja vähemalt nelja liikmesriiki, paljudel juhtudel 65% künnist 
märgatavalt1. 

 
3. Teisest küljest jätab süsteemi läbipaistvuse ja selgusega seotud areng mõndagi 

soovida. Kahtlemata on topeltenamuse loogikat kergem mõista kui häälte mis tahes 
arvestamist, kuid jääb risk, et üldsus võib vastu võetud künniseid pidada üsna 
meelevaldseks, ning eelkõige raskendab erinevate ja üksteist täiendavate kriteeriumide 
kombineerimine süsteemi lihtsustamise ja arusaadavuse saavutamist2. 

                                                 
1 Õieti tähendab VVK nõudmine, et blokeeriva vähemuse moodustamiseks peab ettepaneku vastu hääletama 
vähemalt neli liikmesriiki, seda, et mõningatel juhtudel saab otsuse vastu võtta hulga vähema kui 62% 
elanikkonna toetusega – selline künnis kehtestati elanikkonna kriteeriumiks Nice'i lepingus: seega võetakse 
otsus, mille vastu on näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia, ikkagi vastu, ehkki selle pooldajad moodustavad 
vaid 55% elanikkonnast, kuna need kolm liikmesriiki koos ei saa moodustada blokeerivat vähemust, isegi kui 
nad esindavad omavahel veidi vähem kui 45% ELi elanikkonnast (selle praeguses 25-liikmelises koosseisus). 
Tuleb meeles pidada, et mitmesuguste veidrate kombinatsioonide tulemusena, millega on olnud võimalik saada 
kokku kvalifitseeritud häälteenamuseks vajalike arvestatud häälte miinimum, on vajalik elanikkonna protsent 
olnud mitmel juhul märksa suurem. Samas võib loota, et liikmesriikide arvu künnise tõstmine ei avalda tegelikult 
olulist negatiivset mõju. 50% asemel 55% tähendab, et 25-liikmelises ELis on 14 liikmesriigi asemel vaja 13 
liikmesriiki. Seevastu blokeeriv vähemus on 13 asemel 12. Praktikas ei ole selle suurenemisega kaasneda võiv 
blokeerimisrisk muidugi eriti suur. Tegelikult ei võeta otsuseid kunagi vastu nii, et liikmesriigid on jagunenud 
kaheks peaaegu ühesuuruseks vaenulikuks leeriks. Mis aga puutub VVK-l sõnastatud lisanõudmisse, et enamus 
peab hõlmama vähemalt 15 liikmesriiki, siis ei ole sellel enam iseseisvat tähtsust niipea, kui ELi kuulub 27 või 
enam liikmesriiki, mis juhtub tõenäoliselt alates 2009. aastast, kui uus süsteem jõustub (27 liikmest koosnevas 
liidus võrdub 55% riike igal juhul 15 liikmesriigiga). 
2 Samuti tuleb meenutada, et lisaks kahele tekstis mainitud korrigeerimiskriteeriumile (blokeerivaks vähemuseks 
nõutav riikide miinimumarv (4) ja otsuse vastuvõtmiseks nõutav riikide miinimumarv (15)), jõudis VVK 
kokkuleppele ka üleminekuperioodiks kehtestatava niinimetatud muudetud Ioannina kompromissi suhtes: kui 
vähemalt ¾ otsuse blokeerimiseks vajalikke liikmesriike või elanikkonda nõukogus esindavaid liikmeid 
väljendavad nõukogu akti kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõtmisele vastuseisu, jätkab nõukogu küsimuse 



 

PR\542869ET.doc 17/33 PE 347.119 

 ET 

 
4. Konvendis saavutatud kompromissi kõrvalejätmist kahetsedes tuleb meeles pidada, et 

lõpuks vastu võetud lahendus valiti välja pärast liikmesriikidevahelist ränka lahingut, 
mille eesmärk ei olnud alati täiesti selge: mõne vähema või rohkema protsendipunkti 
mõju võrreldes iga liikmesriigi suhtelise mõjuvõimuga hääletussüsteemis varjutas 
asjaolu, et vaidlus käsitles tegelikku poliitilist olukorda ning et liikmesriikidevahelised 
koalitsioonid muutuvad ja on üsnagi tinglikud – kui mitu korda on otsuse puhul 
liikmesriigid jagunenud ühelt poolt "suurteks" liikmesriikideks ja teiselt poolt 
"väikesteks" liikmesriikideks? Sageli püüti sama meetmega saavutada korraga 
vastandlikke eesmärke, näiteks säilitada riigi enda võimalusi otsuseid blokeerida, 
üritades samas vähendada teiste võimalusi seda teha. Ja eelkõige toimus kogu vaidlus 
olukorras, kus ei arvestatud, et ühenduse nõupidamiste dünaamika tõttu loetakse hääli 
väga harva. Tegelikust poliitilisest olukorrast olenemata võib parlament oma 
kahjutunnet varjamata riigipeade ja valitsusjuhtide vahel saavutatud kokkuleppe heaks 
kiita. 

 
5. Ükskõik millist meetodit otsustamisel kasutatakse, peab see olema rakendatav. 

Seepärast ongi kvalifitseeritud häälteenamuse kohaldamise valdkonna küsimus nii 
oluline. Selles suhtes on põhiseadus ühest küljest suur samm edasi: sätestatud on 
umbes 45 uut juhtu, mil eri valdkondades kohaldatakse kvalifitseeritud häälteenamust. 
Teisest küljest nõutakse 70 juhul ikkagi ühehäälsust (vrd IV lisa). Kui muudatuste 
üldsuunda võib pidada vägagi positiivseks, on ometi kahetsusväärne, et nii mõnigi 
kord ei kasutatud juhust rohkem ära teha, ning kohati VVK isegi taganes 
ettepanekutest, mille puhul oli pärast põhjalikku kaalumist konvendis üksmeelele 
jõutud (kõige skandaalsem näide puudutas mitmeaastast finantsraamistikku). 

 
6. Teine asi, millega põhiseadus läbipaistvust oluliselt parandas, oli nõue jaotada 

nõukogu mitmesuguste koosseisude koosolekud kaheks sõltuvalt sellest, kas nõukogu 
tegutseb seadusandlikes volitustes või muul viisil, järeldusega, et kui nõukogu arutab 
või hääletab õigusakte, on nõukogu istungid avalikud. Ehkki võib ainult kahetseda, et 
liikmesriigid ei kiitnud heaks konvendi ettepanekut luua tõeliselt eraldiseisev 
seadusandlik nõukogu, mida parlament tugevasti toetas, võib siiski öelda, et säilitati 
selle ettepaneku põhitingimus, et istungid peavad olema avalikud ja et nõukogu 
seadusandlik töö peaks olema läbipaistev. 

 
7. Nõukogu koosseisude ja toimimisega seoses on peamine uuendus autonoomse 

välisasjade nõukogu asutamine, mida juhatab välisminister. See ja üldasjade nõukogu 
on ainult nõukogu kaks koosseisu; nõukogu olemasolu nähakse ette põhiseadusega, 
millega jäetakse Euroopa Ülemkogule õigus otsustada kvalifitseeritud 
häälteenamusega muude koosseisude asutamine. Katsed nõukogu maine 
parandamiseks ning selle töö järjepidevuse ja jätkuvuse parandamiseks praegust 
roteeruva eesistumise süsteemi muuta on andnud mõnevõrra piiratud tulemusi. 

                                                                                                                                                         
arutamist, et saavutada mõistliku aja jooksul laiem nõusolek. See kokkulepe vormistati otsuse eelnõus, mille 
Euroopa Ülemkogu heaks kiitis. Otsus jääb jõusse vähemalt 2014. aastani, mil Euroopa Ülemkogu võib selle 
tühistada. Samuti tuleb meenutada põhiseaduses sätestatut, et kui komisjoni algatus ei ole nõutav või kui otsust 
ei võeta vastu välisministri algatusel, peab nõutav kvalifitseeritud häälteenamus olema suurem: 72% 
liikmesriikidest (võrreldes konvendi pakutud 2/3), mis esindavad 65% elanikkonnast (võrreldes konvendi 
pakutud 60%). 
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Liikmesriigid kaldusid konvendi ettepanekust kõrvale, võttes lõpuks vastu Euroopa 
Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega otsustatud grupieesistumise süsteemi 
raames võrdse rotatsiooni põhimõtte ning ei ole võimalik täpselt ette näha, millist kasu 
sellest tegelikult tõuseb. 

 
6.4. Komisjon 
 
1. Teine nii konvendis kui ka valitsustevahelisel konverentsil vaidluste keskpunktis 

olnud institutsioone puudutav küsimus oli komisjoni koosseis. Lõpuks vastu võetud 
otsus, mille rakendamine edasi lükati, erines konvendi ettepanekust, kuid vastab 
paremini tegelikule poliitilisele olukorrale ja seda võib lugeda positiivseks: see 
võimaldab austada uute liikmesriikide püüet olla komisjonis esindatud esimestel 
ühinemisjärgsetel aastatel, aga edaspidi, teatava mõistliku perioodi möödumise järel 
(2014), vähendada volinike arvu (2/3 liikmesriikide arvust, mis – isegi 27-liikmelise 
ELi puhul – tähendaks juba seda, et volinikke oleks praegusest vähem). Põhinedes 
liikmesriikide võrdsust tagaval rotatsioonisüsteemil, võimaldab see lahendus hoida 
komisjoni suurust mõistlikes piirides. Liikmesriik ei saa oma volinikku esitada 
sagedamini kui iga kolme tööperioodi järel. 

 
2. Põhiseaduses toimub oluline areng komisjoni presidendi määramisel, kelle tulevikus 

valib Euroopa Parlament kvalifitseeritud häälteenamuse alusel tegutseva Euroopa 
Ülemkogu ettepanekul. See on komisjonile poliitilise legitiimsuse andmisel samm 
edasi, eelkõige seetõttu, et Euroopa Ülemkogu on kohustatud võtma arvesse Euroopa 
Parlamendi valimisi. Hiljem peab kogu komisjoni, presidendi, erimenetluse alusel 
ametisse määratud välisministri (vt allpool) ja nõukogu poolt koos 
presidendikandidaadiga valitud volinikud täies koosseisus hääletamisel heaks kiitma 
Euroopa Parlament1. 

 
3. Samuti tuleb tähelepanu pöörata komisjoni presidendi suuremale rollile, eelkõige 

seoses komisjoni sisemise ülesehitusega ja õigusega nõuda voliniku tagasiastumist, 
mis peaks tõhustama komisjoni toimimist. 

 
6.5. Välisminister 
 
1. Üks peamisi põhiseaduses sätestatud institutsioonilisi uuendusi on liidu välisministri 

ametikoha asutamine (üheks ametiks ühendatakse varasema ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning välissuhete eest vastutava voliniku ametikoht), 
mille eesmärk on tagada ELi kõigi välistegevuste järjepidevus ja hea maine. 
Institutsioonide tasandil on ministril kaks ülesannet: ta vastutab ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika teostamise eest, selleks on ta ka välisasjade nõukogu eesistuja, 
esitab ettepanekuid ja rakendab nõukogu otsuseid, olles samal ajal komisjoni 
asepresident, kes täidab selle institutsiooni ülesandeid välissuhete alal ja kooskõlastab 
kõiki ELi välistegevuse aspekte. Teda abistab Euroopa välistegevuse talitus, mis 

                                                 
1 Võib märkida, et VVK ei võtnud vastu konvendi ettepanekut, et iga liikmesriigi valitsus peaks esitama 
nimekirja kolme nimega, kelle hulgast president valiks välja liikmesriigi pakutud voliniku. Samuti on 
kahetsusväärne, et VVK ei kiitnud heaks komisjoni ettepanekut, et komisjoni ametissemääramine peaks lõppema 
hääletusega Euroopa Parlamendis, mis on poliitiliselt äärmiselt sümboolne, vaid lisas menetlusele etapi, mis 
nüüd lõpeb komisjoni ametissemääramisega Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega. 
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koosneb komisjoni, ministrite nõukogu peasekretariaadi ja riikide 
diplomaatiateenistuste ametnikest ning mis moodustatakse nõukogu otsusega pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ja pärast Euroopa Komisjoni nõusoleku 
saamist. 

 
2. Seega on ta komisjoni liige, kuid tal on eristaatus, mis kajastub tema 

ametissemääramise korras ja tema ametiaja võimalikus lõpetamises: välisministri 
määrab Euroopa Ülemkogu ametisse kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni 
presidendi nõusolekul; Euroopa Ülemkogu võib lõpetada tema ametiaja sama korra 
kohaselt ning välisminister peab komisjoni presidendi nõudmisel tagasi astuma. Kuna 
välisminister on komisjoni liige, peab tema ametissenimetamise heaks kiitma ka 
Euroopa Parlament, kui ta hääletab komisjoni kui terviku ametissemääramist, ning kui 
komisjon astub pärast Euroopa Parlamendis umbusalduse avaldamist täies koosseisus 
tagasi, peab tagasi astuma ka välisminister. 

 
3. Need sätted vastavad üldjoontes Euroopa Parlamendi kauaaegsetele taotlustele: 

ministril on tõepoolest võimalik parandada liidu rahvusvahelise tegevuse järjepidevust 
ja tõhusust, aidata kaasa tõelise ühise välispoliitika tekkimisele ning tõsta liidu 
rahvusvahelist mainet, andes talle oma "näo". Ministri kolmekordne poliitiline 
vastutus Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni presidendi ees on 
positiivne. Kuid võimalikud on ka ministri ja komisjoni presidendi või Euroopa 
Ülemkogu presidendi vahelised konfliktid ning selline mitmetine staatus võib kaasa 
tuua vastuolusid, mis on seotud lojaalsusega nõukogule ja komisjonile. 

 
6.6. Euroopa Liidu Kohus  
 
 Põhiseadus suurendab ka liidu juriidilise tiiva rolli; seda tiiba nimetatakse 

põhiseaduses "Euroopa Liidu Kohtuks", mis koosneb "Euroopa Kohtust", "üldkohtust" 
ja võimalikest "erikohtutest", mida võib Euroopa seaduse alusel asutada1. Ehkki kohtu 
ja üldkohtu (esimese astme kohtu) koosseisus ja ülesehituses ei tehta suuri muudatusi, 
lisatakse kohtunike ja kohtujuristide ametissemääramise eeletapp: enne seda, kui 
liikmesriigid nad ametisse määravad, kuulab valitsuste nimetatud kandidaate 
komisjon, kelle ülesanne on hinnata kandidaatide sobivust ülesannete täitmiseks. 

 
 Edaspidi hakatakse Euroopa Ülemkogu ja asutuste õigusaktide seaduslikkuse 

tagamiseks nende suhtes kohaldama õiguslikku kontrolli. Füüsiliste ja juriidiliste 
isikute poolt õigusaktide vastu esitatud kaebuste lubatavuse tingimusi lihtsustatakse. 
Hagide esitamine õigusaktide vastu, mis on vastu võetud kriminaalasjades tehtava 
õigusalase ja politseikoostöö valdkonnas, ei ole piiratud, välja arvatud 
politseioperatsioonide kehtivuse ja proportsionaalsuse läbivaatamise ning 
liikmesriikide kohustuste täitmise puhul avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks. 
Lõpuks – ehkki ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas vastu võetud 
õigusaktide suhtes ei saa kohtumenetlust algatada, on kohus siiski pädev kontrollima 
nende Euroopa otsuste seaduslikkust, millega nähakse ette juriidiliste ja füüsiliste 

                                                 
1 Võetakse vastu parlamendi ja nõukogu poolt tavalise seadusandliku menetluse käigus kas komisjoni 
ettepanekul ja pärast konsulteerimist Euroopa Kohtuga või Euroopa Kohtu nõudmisel ja pärast konsulteerimist 
komisjoniga. 
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isikute suhtes piiravad meetmed. 
 
 
6.7. Muud asutused ja nõuandvad organid  
 
1. Euroopa Keskpanka (millele antakse liidu institutsiooni staatus) ja kontrollikoda 

käsitlevad sätted jäävad peaaegu muutumatuks. Kuid tuleb märkida, et panga juhatuse 
liikmed määrab edaspidi nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega, mitte enam 
ühehäälselt. 

 
2. Regioonide komitee ning majandus- ja sotsiaalkomitee puhul muudatusi peaaegu ei 

tehta. Siiski saab regioonide komitee õiguse esitada hagi lähimuspõhimõtte rikkumise 
kohta seadusandlike aktide puhul, mille vastuvõtmiseks tuleb põhiseaduse kohaselt 
konsulteerida regioonide komiteega. 

 
*  *  * 

 
 Seega võib järeldada, et hoolimata teatud aspektidest, mille puhul pole võimalik välja 

pakutud muudatuste tõhusust ette näha, on põhiseaduses õnnestunud institutsioonide 
pädevust selgitada ja tugevdada, säilitades samal ajal "ühenduse mehhanismi" ja 
institutsioonilise tasakaalu, mis peaks liidul võimaldama reageerida laienemise 
tagajärjel tekkivale uuele olukorrale ning ennast rahvusvahelisel areenil kehtestada. 

 
 
7. Õigusaktid ja menetlused: ühtsem, täpsem ja arusaadavam süsteem 
 
7.1. Põhiseadus astub suure sammu edasi otsuste tegemise korra ja dokumentatsiooni 

lihtsustamisel ja ratsionaliseerimisel. Menetluste tõhususe, nende demokraatliku 
seaduslikkuse ja läbipaistvuse puhul on edasiminek ilmne. Isegi terminoloogilised 
muudatused on olulised, võimaldamaks kodanikel selgemini mõista, kes liidus mida ja 
kuidas otsustab.  

 
7.2. Õigusaktide liigitust lihtsustatakse ja selgitatakse: ette nähakse kuut liiki õigusakte: 

seadused, raamseadused, määrused, otsused, soovitused ja arvamused. Need mõisted 
on lihtsad ja selged ning igale liigile lisatud määratlus "Euroopa" näitab üldsusele 
selgelt, mida on mõeldud, kuna need vastavad enamikus liikmesriikides kasutatavale 
terminoloogiale (seadus on parlamendi antud normide kogum, määrus on täitevvõimu 
poolt vastu võetud normide kogum), lõpetades siiamaani valitsenud segaduse ja 
terminoloogilise ebatäpsuse. 

 
7.3. Põhiseadus kehtestab ka dokumentide selge hierarhia. Selgesti on sätestatud 

õigusaktide prevaleerimine haldusaktide üle. Komisjon tunnistatakse selgesti Euroopa 
täitevvõimuks, mille kohustus on võtta vajalikud meetmed õigusaktide rakendamiseks 
Euroopa tasandil, samal ajal kui nõukogu täidab täitevvõimu kohustusi vaid 
erandkorras põhiseaduses selgesõnaliselt määratud juhtudel või kui see on ette nähtud 
õigusaktidega, esitades nõuetekohased põhjendused. 

 
7.4. Delegeeritud määruste kategooria loomine, mille puhul seadusandlik võim (Euroopa 
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Parlament ja nõukogu) delegeerib volitused komisjonile, aitab liidu tegevust 
tõhustada, kuna seadusandlik võim ei pea enam tegelema tehniliste üksikasjadega, 
millega täitevvõim kiiremini ja paremini toime tuleb; volituste delegeerimise puhul 
tuleb rakendada seadusandliku võimu kontrollitagatisi ("tagasikutsumismenetluse" 
abil) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel on tagatud täielik võrdsus1. 

 
7.5. Uued seadusandlikud menetlused: põhiseadus paneb selgesti rõhku tavalisele 

seadusandlikule menetlusele (mis vastab olemasolevale kaasotsustamismenetlusele); 
see on seadusandlik menetlus par excellence ja selle kõrval loetakse muid 
menetlusliike eranditeks, mis tuleb põhiseaduses selgesõnaliselt ette näha. Tavalise 
seadusandliku menetluse põhijooned on järgmised: algatusõigus on komisjonil (välja 
arvatud teatavate vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala küsimuste korral, 
mille puhul komisjon jagab seda vähemalt 1/4 liikmesriikidega), Euroopa Parlament ja 
nõukogu osalevad kaasotsustamismenetluses (mõned endises 
kaasotsustamismenetluses tehtud väikesed muudatused peavad just rõhutama kahe 
institutsiooni täielikku võrdsust) ning nõukogu võtab otsuse vastu kvalifitseeritud 
häälteenamusega. 

 
7.6. Tavalise seadusandliku menetluse ulatust on märgatavalt laiendatud: umbes 

viiskümmend uut õiguslikku alust (kokku 87), millest mõned on äärmiselt olulised, 
näiteks need, mis puudutavad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, 
põllumajandus- ja kalanduspoliitikat, Euroopa teadusruumi ja rakenduspädevuse 
määratlemist (mida siiamaani reguleeris raamotsus komitoloogia kohta) või praegune 
finantsmäärus (vrd II lisa). Üheski nendest valdkondadest ei või nõukogu enam üksi 
otsustada, vaid ainult parlamendi nõusolekul. 

 
7.7. Kahjuks on ikka veel liiga palju juhtumeid, mille puhul kehtivad seadusandlikud 

erimenetlused, nii et üks institutsioon võtab akti vastu teise institutsiooni osalusel – 
mis võib ulatuda nõusolekust ainult konsulteerimiseni –, ning mõnedel juhtudel on 
raske pidada selle menetlusliigi valimist millekski muuks kui valitsustevahelisel 
konverentsil peetud läbirääkimistel tehtud järeleandmiste tulemuseks. Euroopa 
Parlament võib seadusi kehtestada nõukogu nõusolekul kolmel juhul2. Seevastu 28 
juhul nähakse ette nõukogu seadused3. Aastaeelarvet sisaldavat seadust menetletakse 
erimenetluse kohaselt, mille puhul Euroopa Parlament ja nõukogu teevad otsuse koos 
(vrd punkt 8 allpool). 

 
7.8. Nendest eranditest hoolimata kujutab põhiseadus endast kahtlemata kindlat arengut 

Euroopa seadusandluse tõhustumise ja demokraatliku seaduslikkuse suunas. Selle 
arenguga kaasneb sarnane areng liidu poolt sõlmitud rahvusvaheliste lepingute 

                                                 
1 Mõlemad seadusandliku võimu harud võivad delegeerimisotsuse igal ajal tühistada; lisaks sellele võib 
komisjoni algatatud delegeeritud määrus jõustuda ainult siis, kui kumbki neist kahest asutusest ei esita 
seadusandlikku volitust delegeerivas seaduses või raamseaduses ette nähtud ajavahemiku jooksul vastuväiteid. 
2 Seadus, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, seadus, millega määratletakse Euroopa 
ombudsmani staatusn ning seadus, millega määratakse uurimisõiguse kasutamise kord (mis samuti nõuab 
nõukogu nõusolekut) – vrd III lisa. 
3 Neist 22 juhul teeb nõukogu otsuse ühehäälselt (5 juhul Euroopa Parlamendi nõusolekul, 17 juhul kõigest 
pärast konsulteerimist); kuuel juhul otsustatakse kvalifitseeritud häälteenamusega (ühel juhul Euroopa 
Parlamendi nõusolekul, 5 juhul kõigest pärast konsulteerimist) – vrd III lisa. 
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vastuvõtmisel tänu kvalifitseeritud häälteenamuse menetluse ulatuslikumale 
kohaldamisele nõukogus ja nõudele saada Euroopa Parlamendi nõusolek (näiteks 
lepingute puhul, millega rakendatakse ühist kaubanduspoliitikat). 

 
8. Liidu rahandus 
 
8.1. Üks nii konvendis kui ka valitsustevahelisel konverentsil kõige rohkem vaidlusi 

tekitanud küsimus oli liidu rahastamissüsteemi reform, eriti eelarvemenetlus. Küsimus 
oli sellise süsteemi sisseseadmises, mis võimaldaks edaspidi liitu piisavalt, 
läbipaistvalt ja demokraatlikult rahastada ning võimaldada eelkõige Euroopa 
Parlamendil tugevdada oma pädevust eelarvepädeva institutsioonina, andes talle 
otsustava rolli kogu ELi eelarve kinnitamisel, sealhulgas siiamaani "kohustuslikeks" 
loetud kulude puhul, nagu näiteks ühise põllumajanduspoliitika ja ühise 
kalanduspoliitika kulud. Ehkki üldiselt positiivne, kajastas lõpptulemus teatud määral 
muutust valitsustevahelise konverentsi rõhuasetuses, kuivõrd konverents ei kiitnud 
konvendi ettepanekuid täielikult heaks. 

 
8.2. Konvent oli välja pakkunud kolmeetapilise lihtsa ja tasakaalustatud mudeli: 
 
 –  nõukogu jätkab põhiküsimustes ja omavahendite piirmäärade puhul ühehäälset 

otsustamist (kusjuures otsuse kiidavad seejärel heaks liikmesriigid vastavalt oma 
riigiõiguslikele normidele)1; 

 
 –  Euroopa Parlament ja nõukogu teevad koos otsuse finantsperspektiivi kohta, mida 

põhiseaduses nimetatakse "mitmeaastaseks finantsraamistikuks" (pärast 
põhiseaduse jõustumist teeb nõukogu alates esimesest finantsraamistikust otsuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega); 

 
 –  mõlemad institutsioonid teevad koos otsuse aastaeelarve kohta: pärast esimest 

lugemist kummaski institutsioonis, mille tulemusena võidakse kokku kutsuda 
lepituskomisjon, on parlamendil erimeelsuste korral viimane sõna tingimusel, et 
poolt oli väga suur enamus; vastasel juhul jääb jõusse nõukogu seisukoht. 

 
8.3. See tähendas, et liikmesriigid saavad endiselt määrata liidu tulude summat ja laadi, et 

kaks eelarvepädevat institutsiooni peavad kokku leppima tulude planeerimises ning et 
aastaeelarvega seotud erimeelsuste korral on Euroopa Parlamendil üldiste kulude 
puhul viimane sõna (kohustuslike ja mittekohustuslike kulude erisus tühistatakse), 
ehkki ainult finantsraamistikus kehtestatud piirmäärade ulatuses. Seega julgustataks 
neid kahte institutsiooni praktikas igati oma vaateid kooskõlastama. 

 
8.4. Hulk liikmesriike ei olnud selle tasakaalustatud süsteemiga rahul ning kogu 

valitsustevahelise konverentsi jooksul esitati ettepanekuid, mis mõnel juhul kujutasid 
endast isegi tõsist rünnakut Euroopa Parlamendi praeguse pädevuse vastu selles 
valdkonnas ning mis oleksid võinud liidu finantsdemokraatia idee hävitada. Eelkõige 

                                                 
1 Põhiseaduses nähakse ette nõukogu seadus, mille kohta parlament võib esitada ainult arvamuse. Konvent aga 
tegi ettepaneku, et omavahendite süsteemi rakendamiseks vajalikud meetmed peaks vastu võtma nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamusega ja parlamendi heakskiidul. 
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tänu Euroopa Parlamendi ning eesistujamaade Itaalia ja Iirimaa jõupingutustele 
osutus võimalikuks leida kompromiss, mis kõigest hoolimata säilitab parlamendi 
õigused selles valdkonnas: 

 
 –  konvendi ettepanekud omavahendite kohta kiideti heaks; 

 
 –  finantsraamistiku peavad alati vastu võtma kaks institutsiooni, ent nõukogu 

otsustab ühehäälselt senikaua, kui Euroopa Ülemkogu otsustab ühehäälselt, et 
nõukogu võib otsustada kvalifitseeritud häälteenamusega; 

 
 – aastaeelarve peavad ühiselt vastu võtma ka Euroopa Parlament ja nõukogu, kuid 

erimeelsuste tekkimisel tuleb menetlust uuesti alustada, esitades komisjonile uue 
eelarveprojekti. 

 
8.5. Selles lahenduses säilivad Euroopa Parlamendi eelarvevolituse põhiaspektid: 

parlamendile antakse otsustav hääl eelarve suhtes tervikuna, pidades silmas 
kohustuslike ja mittekohustuslike kulutuste erisuse tühistamist. Kuid ühehäälsuse 
nõude säilitamine mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks muudab edasised 
selleteemalised läbirääkimised märksa keerulisemaks ega julgusta institutsioone 
eelarve suhtes kokku leppima, mis oli aga konvendi ettepaneku põhieesmärk. 

 
 
9. Edusammud valdkonnapoliitikas 
 
 Põhiseaduse III osa "Liidu poliitika ja toimimine" koosneb 322 artiklist ja moodustab 

suurima osa. Sinna kuuluvad peaaegu ainult sätted, mis on juba praegustes lepingutes 
olemas valdkonnapoliitika määratlemise ja rakendamise, eelkõige aga liidu tegevuse 
õiguslike aluste kohta igas valdkonnas. Võib arvata, et paljusid neid sätteid oleks 
võinud lihtsustada või kohandada, võttes arvesse nende koostamisest saadik toimunud 
muutusi. Kuid fakt on see, et Euroopa Ülemkogu poolt konvendile antud mandaat ei 
andnud konvendile õigust neid sätteid uuesti põhjalikult läbi vaadata. 

 
 Seega on III osas tehtud muudatused õigupoolest põhiseaduse lepingu "sammaste" 

tühistamist, liidu pädevust, institutsioone, otsustamismenetlusi ja õigusakte käsitlevas 
I osas tehtud valikute tagajärjed. Seepärast käsitlevad muudatused muus 
valdkonnapoliitikas, välja arvatud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
(endise kolmanda samba) ja välissuhete, eelkõige ühisele välis- ja 
julgeolekupoliitikale, kus muudatused on kõige tuntavamad, kohaldatavaid menetlusi 
ning seadusandlike ja mitteseadusandlike aktide õiguslike aluste jaotust. Juba see 
iseenesest võib tagada liidu tegevuse suurema tõhususe, demokraatliku seaduslikkuse 
ja läbipaistvuse, pidades silmas eespool analüüsitud muudatuste positiivset laadi. 
Möödaminnes võib märkida, et lisatud on sissejuhatav peatükk, milles loetletakse 
horisontaalsed ja valdkondadevahelised klauslid, mis kehtivad kõikide 
poliitikavaldkondade kohta. Vaatleme nende muudatuste peamisi aspekte, et määrata, 
kas need võimaldavad liidul kõnealustes valdkondades tõhusamalt ja 
demokraatlikumalt tegutseda. 

 
9.1. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala  
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1. Sisepoliitika vallas leidub kõige enam muudatusi vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajanevat ala käsitlevates sätetes: eelkõige tühistatakse sambastruktuur; ning 
õigusalane koostöö kriminaalasjades ja politseikoostöö (mis siiamaani kuulusid 
kolmandasse sambasse) tuuakse tavalise seadusandliku menetluse ja kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise laiendamise kaudu ühenduse mehhanismi alla1. Siiski 
kohaldatakse teatud juhtudel ka edaspidi muid institutsioonilisi sätteid: seadusandliku 
ja operatiivtegevuse strateegilise kavandamise suunised määratleb Euroopa Ülemkogu 
(konsensuse alusel), ilma et parlament oleks sellega kuidagi seotud; õigusalase 
koostöö puhul kriminaalasjades ja politseikoostöö puhul jagavad seadusandlikku 
algatust komisjon ja üks neljandik liikmesriike (mitte üks liikmesriik, nagu see on 
praegu) ning liikmesriikide parlamentidele antakse suurem roll, eelkõige seoses 
lähimuspõhimõtte järgimise üle peetava kontrolliga (varase hoiatuse menetluse 
käivitamiseks on ühe kolmandiku liikmesriikide parlamentide asemel vaja üht 
neljandikku). 

 
2. Selles valdkonnas selgitatakse ja määratletakse poliitilisi eesmärke täpsemalt. On 

selgesõnaliselt sätestatud, et selles valdkonnas peab liidu tegevus olema kooskõlas 
põhiõigustega. Üldine eesmärk on tagada juurdepääs õiguskaitsele. Rakenduspoliitikas 
loetakse kaheks paralleelseks vahendiks erinevate süsteemide vastastikust 
tunnustamist ning seaduste ühtlustamist. 

 
 Piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika loetakse liidu ühiseks poliitikaks, 

mida reguleerivad solidaarsuspõhimõte ja liikmesriikide vahelise vastutuse õiglase 
jagamise põhimõte. 

 
 Põhiseadusega astuti suur samm edasi ka õigusalase koostöö puhul tsiviil- ja 

kriminaalasjades ning politseikoostöö puhul, peamiselt tavalise seadusandliku 
menetluse kohaldamise kaudu. 

 
3. Õigusalast koostööd tsiviilasjades laiendatakse kõigile piiriülese toimega küsimustele 

ning see lähtub kohtuotsuste ja kohtuväliste otsuste vastastikuse tunnustamise 
põhimõttest, kusjuures tavalist seadusandlikku menetlust kohaldatakse seaduste 
ühtlustamise kõigi meetmete suhtes, välja arvatud perekonnaõigust puudutavad 
meetmed, mille puhul on nõutav ühehäälsus (nõukogu seadus, mille puhul 
parlamendiga ainult konsulteeritakse). Kuid nõukogu võib ise ühehäälse otsusega 
laiendada tavalist seadusandlikku menetlust ka perekonnaõiguse mõnele piiriülese 
toimega aspektile. 

 
4. Õigusalase koostöö puhul kriminaalasjades on suurim uuendus see, et tavalist 

seadusandlikku menetlust (kvalifitseeritud häälteenamust) kasutatakse nii 
menetlusküsimusi (miinimumsätted kohtuotsuste ja kohtuasjades tehtud otsuste jms 
vastastikuse tunnustamise hõlbustamise kohta) kui ka kriminaalmateriaalõigust 
(miinimumsätted mõnede põhiseaduses loetletud tõsiste piiriülese toimega kuritegude 

                                                 
1 Põhiseadus ei mõjuta vabadusel, turvalisuse ja õigusel rajaneva alaga seoses Ühendkuningriigis, Iirimaal ja 
Taanis kehtivat eriolukorda, nagu sätestatud mitmes olemasolevas protokollis, mida on kohandatud põhiseaduse 
uue tekstiga. 
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määratlemise kohta) ja sanktsioone käsitlevate seaduste ühtlustamisel. Põhiseaduses 
sätestatakse isegi, et nõukogu võib ühehäälselt määrata muud kriminaalmenetluse ja 
muude kuritegevuse valdkondade aspektid, mille suhtes võidakse kohaldada tavalist 
seadusandlikku menetlust. 

 
 Mõned liikmesriigid olid sellele väga vastu, hoolimata tagatisest, et Euroopa selle 

valdkonna õigusaktid võtavad igati arvesse liikmesriikide õigussüsteemide 
põhiaspekte. Seega nägi valitsustevaheline konverents kokkuleppe tagamiseks ette 
"hädapidurimehhanismi", milles sätestati liikmesriigid, kellel oli selles valdkonnas 
kõigi neile vajalike tagatistega probleeme, välistamata samas täielikult edasist arengut. 
Selle korra kohaselt on nii, et kui liikmesriigi arvates ohustab seadusandlik ettepanek 
tema õigussüsteemi "põhiaspekte", võib ta paluda asja esitada Euroopa Ülemkogule. 
Euroopa Ülemkogul on neli kuud aega asi nõukogule tagasi saata, et menetlus saaks 
jätkuda, või nõuda, et komisjon või algteksti esitanud liikmesriikide rühm esitaks uue 
seadusandliku ettepaneku. Kui Euroopa Ülemkogu neljakuulisel perioodil otsust ei tee 
või kui tema ettepanekul avatud uut seadusandlikku menetlust ei lõpetata 
kaheteistkümne kuu jooksul, kehtestatakse asjas automaatselt tõhustatud koostöö, kui 
üks kolmandik liikmesriike on selle poolt. 

 
5. Parlament võib samuti tervitada asjaolu, et valitsustevaheline konverents võttis mitme 

delegatsiooni tugevast vastuseisust hoolimata vastu konvendi ettepaneku asutada 
Euroopa Prokuratuur, mille ülesanne on tõkestada liidu finantshuve kahjustavaid 
kuritegusid ning võtta vastutusele selliste kuritegude toimepanijaid. Põhiseaduses 
sätestatakse, et Euroopa seadus, millega prokuratuur asutatakse, tuleb pärast 
parlamendi nõusoleku saamist ühehäälselt vastu võtta. "Üleminekuklausliga" 
(passerelle) nähakse ette prokuratuuri ülesannete võimalik laiendamine nii, et need 
hõlmavad ka piiriülese raske kuritegevuse tõkestamist; see määratakse Euroopa 
otsusega, mille nõukogu võtab ühehäälselt vastu pärast parlamendi nõusoleku saamist. 

 
6. Viimaks on tavaline seadusandlik menetlus kehtestatud ka politseikoostöö puhul, 

ehkki ühehäälsus on endiselt nõutav operatiivkoostöö korral ja ühe liikmesriigi 
pädevate asutuste sekkumisel teise liikmesriigi territooriumil. 

 
9.2 Muu sisepoliitika  
 
1. Peale mõnede uute õiguslike aluste kehtestamise "uue" – või selgemini määratletud – 

pädevuse puhul I osas tulenevad põhiseadusega muudes valdkonnapoliitikates 
tehtavad muudatused peamiselt kaasotsustamismenetluse (st kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise) kehtestamisest tavalise seadusandliku menetlusena ning 
nüüd määratletud seadusandlike ja mitteseadusandlike aktide jaotusest. 

 
2. Mõned kõige üllatavamad muudatused on tehtud põllumajandus- ja kalanduspoliitikas, 

kus seadusandlikke akte, milles sätestatakse ühise põllumajanduse turukorralduse 
eeskirjad ning muud ühise põllumajandus- ja kalanduspoliitika elluviimiseks vajalikud 
sätted, võetakse vastu tavalise seadusandliku menetlusega (praeguse korra kohaselt 
parlamendiga ainult konsulteeritakse). See tähendab, et ühise põllumajandus- ja 
kalanduspoliitika põhiküsimuste üle hakkab otsustama ka parlament, mitte enam 
ainuüksi põllumajandusministrid. Seevastu hinnad, maksud, toetused ja koguselised 
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piirangud ning kalapüügivõimalused määratakse mitteseadusandlike aktidega 
(Euroopa määruste või otsustega), mille võtab vastu nõukogu. 

 
3. Teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitikale on lisatud uus haru – 

kosmosepoliitika. Teadusuuringute raamprogramm kehtestatakse nüüd kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu võetud Euroopa seadusega. Tavalise seadusandliku menetluse 
kohaselt vastu võetud seaduste alusel rajatakse Euroopa teadusruum, mille piires 
teadlased, teaduslikud teadmised ja tehnoloogiad võivad vabalt liikuda. Euroopa 
kosmoseprogrammi võib vastu võtta seaduse või raamseaduse abil. Tuleb märkida, et 
mõnedes VVK ajal esitatud ettepanekutes seati parlamendi seadusandlikud õigused 
selles valdkonnas tõsise kahtluse alla. 

 
4. Uues energeetikasektoris sätestatud eesmärgid käsitlevad energiaturu toimimise 

tagamist ja energiaga varustamise kindlust ning energia efektiivse kasutamise 
edendamist ja taastuvate energiaallikate väljaarendamist. VVK piiritles liidu 
seadusandlikud meetmed, mis ei tohi mõjutada liikmesriigi õigust määrata oma 
energiaressursside kasutamise tingimusi, valikut erinevate energiaallikate vahel ning 
energiavarustuse üldstruktuuri. Ehkki selles valdkonnas kohaldatakse reeglina tavalist 
seadusandlikku menetlust ja kvalifitseeritud häälteenamust, sätestas VVK, et 
peamiselt fiskaalset laadi meetmeid tuleb võtta nõukogu seadusega, mis on vastu 
võetud ühehäälselt pärast parlamendiga konsulteerimist. 

 
5. Rahvatervise valdkonnas läks VVK pisut kaugemale kui konvent, lisades liidu 

võetavate toetusmeetmete puhul "võitlusele olulisemate tervisehäirete vastu" ka 
"varakult hoiatamise tõsiste piiriüleste terviseohtude eest ja nendega võitlemise". Liit 
peab muuhulgas samuti sätestama meetmed, millega kehtestatakse meditsiinitoodetele 
kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning meetmed rahvatervise kaitseks tubaka ja 
alkoholi kuritarvitamise eest. Tuleb rõhutada, et põhiseaduses sätestatakse, et selle 
valdkonna meetmetes võtab liit täiel määral arvesse liikmesriikide vastutust oma 
tervishoiupoliitika määratlemisel, sealhulgas tervishoiuteenuste ja arstiabi haldamisel 
ning neile eraldatud ressursside jaotamisel. 

 
6. On kahetsusväärne, et lõpuks kokku lepitud tekst ei sisalda suuremaid muudatusi 

sotsiaalpoliitika valdkonnas, eelkõige mis puutub kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamise laiendamisse (praeguse olukorraga võrreldes muudatusi ei tehta). Samas 
oleks vale öelda, et põhiseadus kujutab endast selles valdkonnas tagasiminekut. 
Vastupidi, tehakse mitmeid edusamme, nimelt: 

 
 – põhiseaduse avaartiklites lisatakse liidu eesmärkide hulka täielik tööhõive ja 

sotsiaalne progress; 
  
 – III osa algusesse lisatakse üldine sotsiaalklausel, mille kohaselt peab liit kõigi 

poliitikate määratlemisel ja rakendamisel võtma arvesse "nõudeid, mis on seotud 
tööhõive kõrge taseme saavutamise, piisava sotsiaalkaitse tagamise, sotsiaalse 
tõrjutuse vältimise ning hariduse, väljaõppe ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega"; 

 
 – kehtestatakse õiguslik alus, mis võimaldab tunnustada ja kaitsta üldist 

majandushuvi pakkuvaid teenuseid; 
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 – I osas tunnustatakse selgesõnaliselt tööturu osapoolte, eelkõige sotsiaalset dialoogi 

soodustava kolmepoolse majanduskasvu- ja tööhõivealase sotsiaaltippkohtumise rolli. 
 
 Lisaks sellele ei või unustada, et põhiõiguste harta lisamine põhiseadusele tähendab, et 

hartas oluliseks peetud sotsiaalseid õigusi tunnustatakse täielikult ka ühenduse 
õiguses. 

 
7. Lõpuks kohaldatakse tavalist seadusandlikku menetlust sotsiaalkindlustusmeetmete 

suhtes, mis hõlmavad võõrtöötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate õigust toetustele. 
See ühendatakse teise "hädapidurimehhanismiga", mida kohaldatakse juhul, kui 
liikmesriigi arvates sellised meetmed "mõjutavad tema sotsiaalkindlustussüsteemi 
põhiaspekte, sealhulgas selle ulatust, maksumust või finantsstruktuuri, või mõjutavad 
need selle süsteemi finantstasakaalu". Sellisel juhul võib liikmesriik nõuda, et küsimus 
edastataks Euroopa Ülemkogule (mis peatab seadusandliku menetluse automaatselt). 
Euroopa Ülemkogu peab nelja kuu jooksul kas küsimuse tagasi nõukogule saatma, 
võimaldades nii menetlust jätkata, või paluma, et komisjon esitaks uue ettepaneku. 
(Põhiseaduses ei sätestata, mis juhtub siis, kui nõukogu ei suuda tegutseda.) 

 
8. Põhiseadusega ei muudeta maksustamise olukorda, kus üldreegliks jääb ühehäälsus. 

VVK ei nõustunud isegi suhteliselt piiratud arvu juhtudega, mille puhul konvent tegi 
ettepaneku kohaldada tavalist seadusandlikku menetlust (st kvalifitseeritud 
häälteenamust) halduskoostöö meetmete ning maksupettuste ja maksudest 
kõrvalehoidmise tõkestamiseks (nõukogu peab ühehäälselt otsustama, et meetmed on 
nende küsimustega seotud) kasutatavate meetmete puhul. 

 
9. Teine rohkelt arutelusid tekitanud valdkond, kus tehti suhteliselt tagasihoidlikke 

muudatusi, on ökonoomne valitsemine. On siiski kinnitatud, et majandus- ja 
tööhõivepoliitika kooskõlastamine kuulub liidu pädevusse (kuigi VVK muutis 
konvendi teksti, rõhutamaks asjaolu, et liikmesriigid kooskõlastavad oma poliitikat 
liidus määratud korras) ning euro kasutusele võtnud liikmesriike käsitlevad erisätteid 
on täpsustatud. Näiteks peab nõukogu otsusele euro kasutuselevõtu kohta uutes 
liikmesriikides (komisjoni ettepanekul) eelnema euro juba kasutusele võtnud 
kvalifitseeritud häälteenamusega riikide soovitus. 

 
 Lisaks sellele on eurorühma töökord sätestatud põhiseadusele lisatud protokollis. 

VVK võttis samuti vastu deklaratsiooni stabiilsuse ja kasvu pakti kohta. Mõnedes 
delegatsioonides tekitas pakt tuliseid vaidlusi, mille tulemusena tehti konventsiooni 
teksti muudatused, mis on muuhulgas vähendanud komisjoni rolli ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse puhul (nõukogu poolt asjaomastele liikmesriikidele 
antud soovitused võetakse vastu komisjoni soovituse alusel nagu praegu, mitte 
ettepaneku alusel, nagu konvent pakkus). 

 
9.3. Ühine välis- ja julgeolekupoliitika 
 
1. Suuri muudatusi on tehtud ka välissuhete vallas, kuid pigem institutsioonilises 

korralduses kui otsustamismenetluses. Koos välisministri ametikoha loomisega (vt 
punkt 6.5 eespool), mille täitjal on institutsioonilises mõttes kaks ülesannet – vastutada 
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ühise välis- ja julgeolekupoliitika teostamise ning ELi välissuhete kõigi aspektide 
kooskõlastamise eest –, koondab põhiseadus nüüd kõik ELi välistegevuse valdkonnad 
ühte jaotisse. 

 
 Ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas nõutakse ka edaspidi ühehäälsust, 

samuti kehtivad seal valitsustevahelised menetlused ning Euroopa Ülemkogu mängib 
jätkuvalt juhtrolli. Kvalifitseeritud häälteenamust kohaldatakse ainult Euroopa 
Ülemkogus (või ministri poolt Euroopa Ülemkogu taotlusel esitatud ettepanekute) või 
nõukogus vastu võetud otsuste rakendamisel. Sätestatud on siiski ka "hädapidur" 
juhtudeks, kui liikmesriik on kvalifitseeritud häälteenamusega ja olulistel riiklikel 
põhjustel otsuse tegemise vastu. Vastu ei võetud ei konvendi ettepanekuid 
(kvalifitseeritud häälteenamus ministri esitatud ja komisjonis toetust leidnud 
ettepanekute puhul) ega eesistujariigi Itaalia ettepanekuid (kvalifitseeritud 
häälteenamus kõigi ministri ettepanekute puhul), kuna mitmed liikmesriigid olid selle 
vastu. Parlamendile on antud üldine õigus teavet saada ja mõningatel juhtudel tuleb 
parlamendiga konsulteerida. Euroopa Kohtu pädevus ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika puhul on piiratud. Siiski annab põhiseadus kohtule õiguse vaadata 
läbi nende Euroopa otsuste seaduslikkus, millega kehtestatakse üksikisikute suhtes 
piiravaid meetmeid. 

 
2. Suurimad edusammud teeb põhiseadus aga ühise julgeolekupoliitika valdkonnas, kus 

valitsustevaheline konverents tegi suuri muudatusi, mis läksid konvendi ettepanekutest 
isegi kaugemale. 

 
 Selle tulemusena on ühiskaitse või vähemalt ühise kaitsepoliitika sõnastamine, mille 

põhimõtted kiideti heaks juba Maastrichti lepingus,1 muutunud realistlikumaks 
väljavaateks. Ühine kaitsepoliitika annab liidule operatiivse tegutsemisvõime, mis 
põhineb tsiviil- ja sõjaväevahenditel. Sellega seotud peamised muudatused on: 

 
 – Petersbergi ülesannete2 läbivaatamine; 
 
 – Euroopa relvastuse, teadusuuringute ja sõjalise võimsuse agentuuri3 moodustamine; 
 
 – võimalus kehtestada nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud 

otsusega alaline struktureeritud kaitsekoostöö liikmesriikide vahel, kellel on vajalik 
sõjaline võimsus ja kellel on olemas vastav poliitiline tahe (sellise struktureeritud 
koostöö rakendamise tingimused sätestatakse põhiseadusele lisatud protokollis); 

 
 – liikmesriikidevaheline vastastikuse abi ja abistamise kohustus, mille kohaselt 

liikmesriigid peavad kasutama kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, et kaitsta 

                                                 
1 Otsuse kehtestada aja jooksul ühiskaitse võtab vastu Euroopa Ülemkogu ühehäälselt ja selleks on vaja kõigi 
liikmesriikide heakskiitu vastavalt nende põhiseaduslikele menetlustele. 
2 Et lisada praegustele humanitaarabi- ja päästeoperatsioonidele, konfliktide ennetamisele ja 
rahuvalveoperatsioonidele ning relvajõudude missioonide ohjamisele, sealhulgas rahusobitamisele, 
desarmeerimisoperatsioonid, sõjaline nõustamine, olukorra konfliktijärgne stabiliseerimine ja terrorismi 
tõkestamine. 
3 Agentuuri põhiülesanne on edendada liikmesriikide sõjalise võimsuse ratsionaliseerimist, kaitsetehnoloogia 
alaste uuringute ja sõjaliste kulutuste tõhustamise kooskõlastamist. 
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oma territooriumil relvastatud kallaletungi ohvriks langenud liikmesriiki vastavalt 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjale ja NATOsse kuuluvate 
liikmesriikide puhul vastavalt NATO siduvatele kohustustele. Põhiseaduses 
sätestatakse, et see kohustus ei mõjuta teatavate liikmesriikide julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika eripära, mis on traditsiooniliselt neutraalsetele liikmesriikidele 
oluline tagatis; 

 
 – liidu väärtuste kaitseks võib nõukogu usaldada ülesande täitmise liikmesriikide 

rühmale; 
 
 – asutatakse liikmesriikide sissemaksetega käivitusfond sõjaliste kulude katmiseks, 

mida ei arvata liidu eelarvesse; 
 
 – sätestatakse menetlused liidu eelarvevahendite kiireks eraldamiseks. 
 
3. Põhiseadus sisaldab ka solidaarsusklauslit, mille kohaselt peavad liikmesriigid 

osutama abi mis tahes liikmesriigile, kes langeb terroristide kallaletungi või 
loodusõnnetuse ohvriks, kui see liikmesriik seda taotleb. Selle klausli rakendamise 
kord võetakse vastu nõukogu otsusega komisjoni ja ministri ühisel ettepanekul. 
Nõukogu otsustab ühehäälselt, kas sellel otsusel on kaitsepoliitiline tähendus. Ka 
parlamenti teavitatakse. 

 
4. Need edusammud on seetõttu olulised ega kahjusta teatavate liikmesriikide 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika eripära ega NATOsse kuuluvate liikmesriikide kohustusi. 
Lisaks sellele ei muuda nad liitu agressiivseks sõjaliseks blokiks, nagu mõned 
inimesed näivad pelgavat. Mõned inimesed sooviksid kindlasti minna kaugemale, 
eelkõige kvalifitseeritud häälteenamuse puhul. Pidades silmas, et tegu on kahtlemata 
valitsustevahelise poliitika valdkonnaga, ja arvestades valitsustevahelise konverentsi 
aegset õhkkonda, võib lõpptulemust lugeda suhteliselt positiivseks. 

 
9.4. Muud välissuhete valdkonnad 
 
1. Positiivseid muudatusi on tehtud ühise kaubanduspoliitika valdkonnas. Selle ulatust on 

teenustekaubanduse ja intellektuaalomandi puhul laiendatud. Parlamendi rolli on 
suurendatud: tavalise seadusandliku menetluse abil sätestatakse ühise 
kaubanduspoliitika rakendusmeetmed ning parlamendile esitatakse regulaarselt 
aruandeid läbirääkimiste kohta rahvusvaheliste lepingute üle, mida ei tohi ilma 
parlamendi nõusolekuta sõlmida. Samuti kinnitas konvent niinimetatud 
"kultuurierandi"1. 

 
2. Lõpuks võib parlament humanitaarabi puhul tervitada spetsiaalse õigusliku aluse 

                                                 
1 Põhiseaduses sätestatakse, et nõukogu teeb otsused ühehäälselt lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja nende 
sõlmimisel kultuuri- ja audiovisuaalsete teenustega kauplemise küsimustes, kui need võivad ohustada liidu 
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. VVK laiendas seda erandit ka sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenuste 
kaubandusele, kui need võivad tõsiselt häirida selliste teenuste riiklikku korraldust ja piiravad liikmesriikide 
kohustust neid osutada. Samuti teeb nõukogu ühehäälse otsuse, kui üldist teenustekaubandust ja 
intellektuaalomandi kaubandusaspekte käsitlevad lepingud sisaldavad sätteid, mis liidusiseste eeskirjade 
vastuvõtmiseks nõuavad ühehäälsust.  
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sisseseadmist vastavalt tavalisele seadusandlikule menetlusele ja sellega nähakse ette 
Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamine. 

 
 
10. Rohkem paindlikkust  
 
10.1. Teine äärmiselt oluline küsimus on see, kas uus põhiseaduslik raamistik on piisavalt 

paindlik, võimaldamaks liidul kohanduda muutuvate tingimustega ja vastata uutele 
väljakutsetele, mis võivad edaspidi tekkida. 

 
 Sellele küsimusele vastuse leidmiseks peame käsitlema kahte asja: esiteks põhiseaduse 

läbivaatamist ja teiseks seda, kas see süsteem võib areneda põhiseadusliku raamistiku 
piirides, ilma et põhiseadust ennast oleks vaja uuesti läbi vaadata. 

 
1. Uues lepingus tehakse läbivaatamismenetluses mitu selget parandust, neist olulisim on 

läbivaatamisalgatuse andmine parlamendile liikmesriikide ja komisjoniga samal 
alusel. Samuti seab see konvendi kui läbivaatamist ettevalmistava organi samale 
alusele institutsioonidega, tunnustades nii konvendi igati otsustavat rolli põhiseaduse 
ettevalmistamisel kui ka valitsustevahelise meetodi piiratust. Parlament, kes pakkus 
esimesena välja kasutada konvendi meetodit, võib seda muudatust ainult tervitada: see 
aitab muuta läbivaatamismenetluse läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks, seda samal 
ajal ühtlasi tõhustades. 

 
 Üks eriti positiivne edusamm on see, et parlament peab andma oma heakskiidu, kui 

nõukogu otsustab konventi kokku mitte kutsuda põhjendusega, et muudatused ei ole 
piisavalt suured.  

 
2. Kahjuks ei vastanud valitsustevaheline konverents läbivaatamismenetluse 

lihtsustamisega seoses parlamendi ootustele. Tekstis sisaldub tõepoolest lihtsustatud 
menetlus liidu sisepoliitikat käsitleva jaotise sätete läbivaatamiseks (tingimusel, et 
selline läbivaatamine ei suurenda liidule antud pädevust), kuid see menetlus 
võimaldab Euroopa Ülemkogul vaid konvendi meetodist mööda minna (ilma et selleks 
oleks vaja parlamendi nõusolekut); veelgi enam, ühehäälsus ja ratifitseerimine kõigi 
liikmesriikide poolt jäävad kehtima. 

 
3. Seega on põhiseaduse läbivaatamiseks ka edaspidi alati vaja ühehäälsust ja 

ratifitseerimist kõigi liikmesriikide poolt. Mitmed esitatud ettepanekud, mis leidsid 
Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide parlamentides ulatuslikku toetust, oleksid selle 
nõude pisut paindlikumaks muutnud seoses III osa sätete (mis on üsna üksikasjalikud 
ja millest paljud on kaheldava põhiseadusliku väärtusega) läbivaatamisega, järgides 
samal ajal olulist põhimõtet, et liikmesriigid peavad liidu pädevuse mis tahes edasise 
suurendamise ühehäälselt heaks kiitma. 

 
4. Vastupidi, parlament võib vaid heaks kiita üleminekuklauslite (passerelles) 

säilitamise, mille konvent pakkus välja nõukogu ühehäälsuse asendamiseks 
kvalifitseeritud häälteenamusega või seadusandlike erimenetluste asendamiseks 
tavalise seadusandliku menetlusega. Asjaolu, et selle otsuse võib Euroopa Ülemkogu 
vastu võtta vaid ühehäälselt parlamendi nõusolekul – ja ka siis ainult tingimusel, et 
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ühegi liikmesriigi parlament ei esita kuue kuu jooksul vastuväiteid –, annab piisava 
tagatise, et iga liikmesriigi õigusi austatakse ning et otsus on läbipaistev ja 
demokraatlikult kehtiv. 

 
5. Teine uue põhiseaduse teksti positiivne aspekt on tõhustatud koostööga seoses tehtud 

parandused: tõhustatud koostöö tähtsus võib tulevikus liikmesriikide arvu olulise 
kasvu tulemusena suureneda. Kehtestades tingimused, mis on vajalikud liidu üldise 
ühtekuuluvuse ja institutsioonilise ühtsuse tagamiseks, laiendab põhiseadus tõhustatud 
koostöö kohaldamisala (mida võidakse nüüd kohaldada kõikides valdkondades, mis ei 
kuulu liidu ainupädevusse, kusjuures praeguse korra kohaselt jäetakse välja 
kaitsepoliitika) ning soodustab selle sisseseadmist. Tõhustatud koostöö peab 
ühendama vähemalt üht kolmandikku liikmesriike ja nõukogu teeb otsuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega, välja arvatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
küsimustes, kus jääb endiselt nõutavaks ühehäälsus. Lisaks sellele suurendab 
tõhustatud koostöö sisseseadmise otsuse demokraatlikku seaduslikkust nõue saavutada 
parlamendi nõusolek (välja arvatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes). 

 
6. Lõpuks on rahuldav edusamm ka see, et valitsustevahelisel konverentsil õnnestus 

säilitada konvendi välja pakutud üleminekuklausel (passerelle), mis võimaldas 
tõhustatud koostöö mehhanismi puhul üle minna kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamisele ehk tavalisele seadusandlikule menetlusele. 

 
7. Vabatahtlik väljaastumine liidust. Esimest korda Euroopa ühenduste 

asutamislepingutes ja seejärel Euroopa Liidu asutamislepingus, mis – välja arvatud 
esimene leping, millega asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus – sõlmiti 
selgesõnaliselt tähtajatult, kuid milles ei sätestatud ühise või üksinda väljaastumise 
menetlust, sätestatakse põhiseaduses "liidust vabatahtliku väljaastumise" mehhanism 
(artikkel I-60). Muidugi tuleb tunnistada, et isegi konkreetsete sätete puudumisel oli 
selline samm lubatav juba vastavalt rahvusvahelisele lepinguõigusele. Asjaolu, et 
väljaastumine on nüüd põhiseadusega selgesõnaliselt ette nähtud, kehtestab 
üksikasjaliku korra sellises olukorras käitumiseks ja annab selgesti teada, et ükski 
liikmesriik ei ole kohustatud Euroopa projektis jätkama, kui liikmesriigi rahvas ei 
soovi enam osaleda. Koos tõhustatud ja struktureeritud koostöö sätetega näitab see 
selgelt, et liidus ja selle poliitika edendamises osalemine on miski, mille üle tuleb 
otsustada vabalt ja tõelise poliitilise tahte kohaselt. 

 
 
 
11. Põhiseaduse jõustumine 
 
11.1. Valitsustevaheline konverents kutsuti kokku Euroopa Liidu lepingu artikli 48 alusel, 

milles sätestatakse, et olenemata sellest, millises ulatuses ta teeb ettepaneku 
olemasolevaid lepinguid muuta (sealhulgas tühistada, nagu ette nähtud põhiseaduse 
eelnõu artiklis IV-437), ei jõustu muudatused senikaua, kui neid ei ole ratifitseerinud 
kõik liikmesriigid kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. 

 
11.2. See tähendab, et põhiseaduse artiklis IV-447 esitatud sätteid kohaldatakse ainult 

edasiste ratifitseerimisprotsesside suhtes. Artiklis IV-447 määratakse, et kui kaks 
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aastat pärast põhiseaduse lepingu muutmise ratifitseerimismenetluste algust ei ole üks 
viiendik liikmesriikidest protsessiga veel lõpule jõudnud või on neil ratifitseerimisel 
tekkinud raskusi (mis hõlmab ka võimalust, et üks või mitu liikmesriiki on teksti 
tagasi lükanud), arutab küsimust Euroopa Ülemkogu. 

 
11.3. Pidades silmas algupärase põhiseaduse lepingu ratifitseerimist, on VVK võtnud 

lõppakti lisamiseks vastu poliitilise deklaratsiooni, mille tingimused on sarnased 
eespool osutatud artikli IV-447 tingimustega. 

 
11.4. Varem on juhtudel, kui mõnel liikmesriigil on tekkinud probleeme varasemate 

lepingute ratifitseerimismenetluses, antud küsimus muidugi arutamiseks Euroopa 
Ülemkogule. Kuid selle sätte lisamisel vastavalt konvendi ettepanekutele soovis VVK 
edastada poliitilise sõnumi, et pole aktsepteeritav, kui mõned üksikud liikmesriigid 
takistavad teistel edasi liikuda, arvestades eelkõige seda, et põhiseaduses nähakse muu 
hulgas ette võimalus liidust vabatahtlikult välja astuda ning võimalus osaleda 
tõhustatud või struktureeritud koostöös, milles ei pea osalema kõik liikmesriigid. 
Sellises olukorras tuleks pidada läbirääkimisi, leidmaks lahendus, milles võetakse 
arvesse mitte ainult selle liikmesriigi olukorda, kes ei suuda põhiseadust ratifitseerida, 
vaid ja eelkõige ka nende liikmesriikide olukorda, kes seda aktsepteerivad. 

 
 
III Üldine hinnang/soovitus põhiseadus heaks kiita  
 
1. Eespool öeldut arvestades peab parlamendi üldarvamus 2004. aasta juunis töö 

lõpetanud VVK tulemustest olema kindlalt soodne, kuna see kajastab sellist 
ambitsioonide taset, mida oleks vaid väheste inimeste arvates võimalik saavutada 
sellises geopoliitilises olukorras, milles kogu ettevõtmine on toimunud alates 2001. 
aasta detsembrikuu Laekeni deklaratsioonist Euroopa Liidu tuleviku kohta1. 

 
2. Konvent koostas põhiseaduse lepingu seninägematu menetluse kohaselt, arvestades 

selles osalemise taset ja läbipaistvust. Seejärel võtsid riigipead ja valitsusjuhid vastu 
teksti, mis esitatakse kõigis liikmesriikides ratifitseerimiseks. Tulemuseks olev 
dokument kujutab endast kompromissi, mille on saavutanud eri pooled, täpsemalt 
liikmesriikide valitsused ja parlamendid, milles demokraatlik seaduslikkus kuulub 
riiklikule tasandile, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon, mis tegutsevad ELi 
institutsioonide nimel, ning kodanikud nii otse kui ka kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kaudu. Kuid "kompromiss" ei tähenda kokkulepet kõige 
madalamate ühisnimetajate kohta. Vastupidi, eespool kirjeldatud puudustest hoolimata 
on selle sätted äärmiselt ambitsioonikad, mis oli tundunud utoopiline, arvestades 
poliitilist olukorda, milles tehti tööd protsessi 2001. aastal käivitanud Laekeni 
deklaratsioonist saadik. 

 
 Liidu põhiseaduslike aluste ja institutsioonilise raamistiku kindlustamine ning selle 

dokumentide ratsionaliseerimine ja lihtsustamine toovad viimaks, pärast kaks 
aastakümmet kestnud pidevaid reforme, stabiilsuse. 

                                                 
1 Laekenis 14. ja 15. detsembril 2001 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldused (ülemkogu 
dokument SN 300/1/01 REV 1). 
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 Stabiilsust ja kindlust, mis on omased kõigile põhiseaduse tekstidele, täiendavad 

sätted, mis korrastavad otsuste tegemise protsessi arengut ja võimaldavad kasutada 
tõhustatud ja/või struktureeritud koostöö mehhanisme, tagades paindlikkuse, mis on 
vajalik liidu toimimisviisi kohandamiseks nii, et liit suudaks tulla toime lähiaastatel 
tekkivate väljakutsetega. 

 
 Eelkõige tugevdab põhiseadus Euroopa Liidu sisest demokraatiat, soodustab 

tõhusamat otsustamist, tagab suurema selguse selles suhtes, kes liidus mida teeb, ning 
selgitab ühelt poolt liidule ja teiselt poolt liikmesriikidele antud pädevust. Konvendi 
töö lõpetamisele järgnenud pressikonverentsil ütles konvendi president hr Valéry 
Giscard d'Estaing, et Euroopa Parlament on konvendi tööst väljunud võitjana. 
Ettekannete esitajad peavad aga tõeliseks võitjaks Euroopa üldsust, sest 1959. aasta 
Rooma lepingutest saadik oli konvent suurim edasiminek, kuna see ühendab meie 
väärtused ja põhimõtted innustavasse ühise eksistentsi projekti ning pakub välja 
parimad vahendid tänaste väljakutsete ühiseks seljatamiseks. 

 
3. Eespool toodut arvestades peaks parlament mängima põhiseaduse propageerimisel ja 

kaitsmisel juhtrolli ning peaks aitama edendada ja tugevdada selle täielikuks 
rakendamiseks vajalikku poliitilist tahet. See peaks algama aktiivse osalemisega 
ratifitseerimisprotsessi üle peetavates aruteludes.  
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