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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

järelemõtlemisperioodi kohta: Euroopa Liitu käsitleva arutelu hindamise struktuur, 
teemad ja kontekst
2005/2146(INI)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Nice'i lepingut;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni1 põhiseaduse 
lepingu kohta;

– võttes arvesse riigipeade ja valitsusjuhtide deklaratsiooni Euroopa põhiseaduse lepingu 
ratifitseerimise kohta, Euroopa Ülemkogu, 16.–17. juuni 2005;

– võttes arvesse regioonide komitee arvamust ... kohta ja Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomitee arvamust ... kohta Euroopa Parlamendi taotluse alusel;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja välisasjade komisjoni, eelarvekomisjoni, 
eelarve kontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2005);

ning arvestades, et

A. Euroopa Liidu kakskümmend viis liikmesriiki allkirjastasid 29. oktoobril 2004 Euroopa 
põhiseaduse lepingu; 

B. põhiseaduse töötas välja Euroopa Liidu tuleviku konvent, saavutades avatuse, pluralismi 
ja demokraatliku legitiimsuse uue taseme;

C. Euroopa Parlament kiitis põhiseaduse rohkem kui kahe kolmandiku häälteenamusega 
heaks kui "hea kompromissi ja ning väga suure edasimineku olemasolevatest 
asutamislepingutest, ... [mis] tagab Euroopa Liidu tulevasele arengule stabiilse ja 
vastupidava raamistiku, mis võimaldab liidu edasist laienemist, tagades samas 
mehhanismid vajadusel põhiseaduse muutmiseks;2

D. enamikku liidu elanikkonnast esindavad neliteist liikmesriiki on seejärel põhiseaduse 

  
1 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.
2 Euroopa Parlamendi 12. jaanuari 2005. aasta resolutsioon, vt eespool.
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ratifitseerinud vastavalt oma põhiseadusest tulenevatele nõuetele;1

E. Prantsusmaa ja Madalmaad ei ole vastavalt 29. mail ja 1. juunil peetud referendumite järel 
põhiseadust ratifitseerinud – selle tulemusena on ratifitseerimisprotsess seiskunud 
enamuses ülejäänud üheksas liikmesriigis;

F. Euroopa Liidu lepingu artikkel 48 sätestab, et põhiseadus jõustub ainult juhul ja siis, kui 
kõik liikmesriigid selle ratifitseerivad;

G. vaja on austada nii nende liikmesriikide ja rahvaste otsust, kes on põhiseaduse 
ratifitseerinud, kui nende otsust, kes seda teinud ei ole;

H. ei-hääled tunduvad olevat pigem lahkarvamuse väljendamine liidu praeguse olukorra 
suhtes kui konkreetne vastuseis põhiseaduse reformidele, aga paradoksaalselt on ei-häälte 
tulemus praeguse olukorra säilitamine ning reformi tõkestamine;

I. Euroopa Ülemkogu otsustas juunis kuulutada välja "järelemõtlemisperioodi ..., kuna see 
võimaldab laiemat arutelu igas liikmesriigis, kaasates nii kodanikke, kodanikuühiskonda, 
sotsiaalpartnereid, siseriiklikke parlamente kui ka poliitilisi parteisid"; valitsusjuhid 
leppisid kokku, et 2006. aasta esimesel poolel nad "annavad siseriiklikele aruteludele 
tervikliku hinnangu ja lepivad kokku protsessi jätkamise suhtes"2;

J. valitsusjuhid deklareerisid, et ratifitseerimisprotsess võiks jätkuda, kuigi nad olid samas 
nõus, et põhiseaduse jõustumise esialgset ajakava (1. november 2006) pikendatakse;

K. samas ei andnud Euroopa Ülemkogu järelemõtlemisperioodile selget sihiasetust ega 
määratlenud meetodeid ning on sealtpeale näidanud üles nii poliitilise tahte puudumist kui 
suutmatust ergutada ja juhtida Euroopa dialoogi;

L. komisjon valmistub alustama uuesti oma kommunikatsioonipoliitikaga, omistamata samas 
otsustavat poliitilist juhtrolli võitlusele põhiseaduse päästmise nimel;

M. riikide parlamendid on deklareerinud oma toetust reale ühistele parlamentaarsetele 
kohtumistele, mis "ergutavad, suunavad ja sünteesivad" Euroopa dialoogi3;

N. teoreetiliselt on liidul mitu võimalust – alates põhiseaduse projektist loobumisest 
olemasoleva tekstiga jätkamise või selle täieliku ümberkirjutamise alustamiseni; selge 
enamus Prantsuse ja Hollandi valijaid paistab pooldavat teksti muutmist4,

1. kinnitab oma kohustust saavutada põhjendamatu viivituseta Euroopa tulevikku puudutav 
põhiseaduse kokkulepe, mis tugevdab parlamentaarset demokraatiat ja õigusriiki, kinnitab 
põhiõigusi ja edendab liidu suutlikkust toimida tulemuslikult kodus ja välismaal; avaldab 
kartust, et sellise põhiseadusliku kokkuleppeta ei ole liidul võimalik oodata oma 

  
1 Austria, Belgia, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Saksamaa, Slovakkia, 
Sloveenia, Ungari.
2 SN 117/05, 18. juuni 2005.
3 XXXIV COSACi kohtumine, 10.–11. oktoober 2005.
4 Näiteks ütleb 62% prantslastest ja 65% hollandlastest, et nad tahavad "uusi läbirääkimisi" "sotsiaalsema 
suunitlusega teksti" koostamiseks; Eurobaromeetri kiirhinnang 171-172.
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kodanikelt lojaalsust, säilitada integratsiooni tempot ega saada lugupeetud partneriks 
maailma asjades;

2. tuletab meelde, et poliitilised probleemid ja institutsionaalsed nõrkused, millega 
tegelemiseks Euroopa Liidu tuleviku konvent loodi, jätkuvad – ja õigupoolest süvenevad 
– juhul kui ja kuni ei saavutata head kokkulepet kooskõlas põhiseaduse ettepanekuga;

3. tunnistab, et põhiseaduse ratifitseerimine on praeguseks takerdunud ületamatute raskuste 
taha;

4. lükkab tagasi suuruse või jõukuse alusel seotud teatud liikmesriikidest tuumikrühmade 
loomise; tuletab meelde, et Nice'i leping ei võimalda tõhustatud koostööd 
integratsioonimeelsete liikmesriikide vahel terve poliitikavaldkonna lõikes; taunib iga 
soovitust asutada teatud riikide koalitsioonid väljaspool ELi süsteemi;

5. hoiatab, et põhiseaduse valikulisel rakendamisel põhinev strateegia võib hävitada 
institutsioonide ja liikmesriikide vahelise konsensuse, süvendades sellega usalduskriisi;
toetab sellest tulenevalt üksnes teatud demokraatlikke reforme, mida võiks läbi viia 
kodukorra või institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmisega – nagu seaduste loomise 
läbipaistvus Euroopa Liidu Nõukogus, kodanikualgatuse juurutamine, komiteemenetluse 
parandamine ja ELi asjade rangem kontroll liikmesriikide parlamentide poolt;

6. teeb ettepaneku kasutada praegust järelemõtlemisperioodi põhiseaduse projekti 
taasalustamiseks ulatusliku avaliku arutelu põhjal Euroopa integratsiooni tuleviku üle; 
otsustab, et käesolev Euroopa dialoog peaks selgitama, süvendama ja demokratiseerima 
põhiseadust puudutavat konsensust, vastama kriitikale ning leidma lahendusi seal, kus 
ootused on jäänud täitmata;

7. tervitab uue arutelu algust liidu poliitika suuna üle, aga rõhutab, et see peab toimuma 
põhiseaduse kriisist ülesaamise kontekstis ja et poliitikat puudutavad ettekirjutused ELi 
tasemel peavad olema otseselt seotud ELi institutsioonide reeglite, volituste ja 
menetlustega, samuti liikmesriikide poolt ELile antud pädevustega; 

8. rõhutab, et dialoog tuleks korraldada ja seda tuleks koordineerida kogu liidus, see peaks 
olema üles ehitatud ühiste teemade kaupa realistlike etappidena vastavalt kokkulepitud 
hindamisraamistikule ja kavandatud selliselt, et see viiks otsustavate poliitiliste valikuteni; 

9. hoiatab, et koordineerimata kitsalt keskendunud riigisisesed arutelud vaid tugevdavad 
rahvuslikke stereotüüpe ja rõhutavad lahknevusi; poliitiliste eesmärkideta pealesunnitud 
dialoog on hägune, koguni mõttelage, põhjustades seetõttu avalikku küünilisust;

10. teeb ettepaneku korraldada rida konverentse ("parlamentaarsed foorumid") Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmete vahel, et ergutada arutelu ja samm-
sammult kujundada vajalikke poliitilisi järeldusi; 

11. tunnistab põhiseaduse projekti teise ebaõnnestumise vältimise kriitilist tähtsust Euroopa 
Parlamendi jaoks; võtab endale seetõttu kohustuse mängida Euroopa dialoogis juhtivat 
rolli, eelkõige liidu ees seisva iga olulise küsimuse kohta "Euroopa raamatu" 
avaldamisega, mida võib kasutada Euroopa mallina riigisisestes aruteludes ja mis peaks 
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olema aluseks arupidamisteks parlamentaarsetel foorumitel; 

12. teeb ettepaneku kutsuda esimene parlamentaarne foorum kokku 2006. aasta kevadel enne 
Euroopa Ülemkogu juunis toimuvat kohtumist, et kuulata ära Prantsuse ja Hollandi 
parlamentide aruanded rahvahääletuste negatiivsete tulemuste kohta ja arutada käesoleva 
resolutsiooni põhjal Euroopa dialoogi ülesehitust; antud foorumi eesmärk on anda 
Euroopa Ülemkogule mitmekülgseid soovitusi selle kohta, kuidas liit peaks toimima, et 
leida tee kriisist väljumiseks;

13. teeb ettepaneku analüüsida Euroopa dialoogi alustades, kus põhiseaduses talletatud algne 
konsensus kehtib ja kus peituvad vastuolusid põhjustavad küsimused; 

14. teeb ettepaneku korraldada veel parlamentaarseid foorumeid, et tegelda nelja alljärgneva 
Euroopa tulevikku puudutava esmatähtsa küsimusega:

i) mis on Euroopa integratsiooni eesmärk, 

ii) mis rolli peaks Euroopa maailmas mängima, 

iii) milline on Euroopa sotsiaalse ja majandusmudeli tulevik globaliseerumise 

valguses, 

iv) kuidas me määratleme Euroopa Liidu piire;

15. usub, et nende põhiküsimuste ulatuslik ja mitmekülgne arutelu avab uued väljavaated 
Euroopa integratsiooniks ja valmistab ette ühise poliitika reformimist valdkondades, kus 
esinevad lahkarvamused;

16. usub ka, et Euroopa dialoogiga saadakse põhiseaduse kriisist üle vaid siis, kui dialoogi 
kaasatakse mitte ainult ELi institutsioonid, vaid ka riikide ja piirkondade parlamendid, 
kohalikud omavalitsused, poliitilised parteid, sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskond ja 
akadeemilised ringkonnad; hindab selles suhtes eriti Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komitee praktilist panust; 

17. palub, et liikmesriigid korraldaksid komisjoni abil riikide, piirkondade ja kohalikul 
tasandil arvukalt avalikke koosolekuid ja meediaarutelusid Euroopa tuleviku üle –
"kodanike foorumid" – mis on üles ehitatud ühiselt kokkulepitud teemadele; kutsub 
tööturu osapooli ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles neis aruteludes osalema; 

18. ootab, et poliitilised parteid seaksid Euroopa dimensiooni silmapaistvamale kohale nii 
oma sisemistes aruteludes kui valmiskampaaniates; 

19. tervitab arutelu kujundamisele kaasa aitavaid kodanike avaldusi;

20. kutsub komisjoni ja nõukogu üles omistama enamat prioriteeti ELi kultuuri- ja 
hariduspoliitikale ning kordab oma eelarveettepanekut suurendada PRINCE programmi 
rahastamist; 
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21. soovitab, et järelemõtlemisperioodi järeldused tuleks teha 2007. aasta teisel poolel 
vastavalt lõikes 1 esitatud kriteeriumitele ning et selles etapis tuleks jõuda selge otsuseni, 
kas põhiseadus vajab paremaks tegemist, ja kui vajab, siis kuidas seda teha; 

22. rõhutab, et kui Euroopa dialoogi tulemus näitab, et põhiseaduse teksti tuleb konsensuse 
uuendamiseks ja ratifitseerimise hõlbustamiseks muuta, tuleks 2004. aasta põhiseadust 
läbirääkimistel käsitleda kui head esimest eelnõu, püüdes säilitada ELi demokraatliku 
valitsemistava süsteemi edendavad peamised reformid, mis ei ole ratifitseerimisprotsessis 
vastuolulisteks osutunud;

23. rõhutab ka, et kui teksti otsustatakse ulatuslikult muuta, tuleks valmistada ette volitused 
uue konvendi kokkukutsumiseks 2008. aastal;

24. kutsub Euroopa Ülemkogu liikmeid üles võtma endale nii individuaalset kui kollektiivset 
vastutust jõustada lõpptulemusena põhiseaduse kokkulepe; ja rõhutab, et nad 
kooskõlastaksid tihedamalt nii riigisiseste kampaaniate sisu kui ajastust ning tõestaksid 
kodanikele oma poliitilist tahet ning vastastikust solidaarsust;

25. võtab teadmiseks komisjoni "demokraatia, dialoogi ja debati plaani D", aga kutsub 
komisjoni üles mitte ainult edastama oma kommunikatsioonistrateegiat, vaid näitama ka 
otsustavat poliitilist juhtimist, et aidata liidul väljuda praegustest põhiseadusega seotud 
raskustest; 

26. nõuab, et muudetud põhiseadus esitatakse üheaegselt järgmiste Euroopa Parlamendi 
valimistega 2009. aastal konsultatiivseks hääletuseks kõikjal ELis, et saada teada rahva 
otsus selle tulemuse kohta;

27. nõuab igal juhul suurte jõupingutuste tegemist, et tagada lõpptulemusliku põhiseaduse 
jõustumine 2009. aastal;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele, regioonide komiteele, Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomiteele, Euroopa Liidu tuleviku konvendi endistele liikmetele ning 
läbirääkijariikide ja kandidaatriikide parlamentidele ja valitsustele.


