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B6-0000/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma harkintakauden jatkotoimista

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista,

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta1,

– ottaa huomioon valtioiden ja hallitusten päämiesten 18. kesäkuuta 2005 antaman 
julistuksen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifioinnista, joka annettiin 16.–17. 
kesäkuuta 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätyttyä,

– ottaa huomioon 15. ja 16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman harkintakaudesta: 
Euroopan unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat ja taustaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

A. joissakin jäsenvaltioissa on järjestetty todellinen keskustelu Euroopan unionin 
tulevaisuudesta, ja siihen ovat osallistuneet sekä poliittiset toimijat että kansalaiset, mutta 
koko unionin kattavaa keskustelua ei ole käynnistetty eikä varsinkaan kaikissa niissä
jäsenvaltioissa, jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta perustuslaista,

B. Euroopan unionin toimielimet myötävaikuttavat tähän keskusteluun järjestämällä julkisia 
keskustelutilaisuuksia, mukaan lukien on-line-keskusteluita, omilla toimipaikoillaan sekä
valituilla foorumeilla jäsenvaltioissa, mutta nykyinen D-suunnitelma ei ole vielä saavuttanut 
laajaa mielenkiintoa unionissa,

C. Euroopan parlamentin jäsenten ja EU:n jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenten 8. ja 
9. toukokuuta pidetyllä yhteisellä kokouksella luotiin parlamenttien välinen ulottuvuus 
tähän keskusteluun, 

D. on erittäin tarpeellista, että tämä keskustelu saavuttaa kakkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja 
varsinkin niiden jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka eivät ole vielä ratifioineet 
perustuslakisopimusta ja aikovat järjestää kansanäänestyksen sitä ennen,

E. Viron parlamentti hyväksyi perustuslakisopimuksen vuonna 2006 ja toivottavasti myös 
Suomen eduskunta tekee sen pian,
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F. näin ollen 18 jäsenvaltiota on pian ratifioinut perustuslakisopimuksen, kaksi jäsenvaltiota ei 
voi ratifioida sitä kansanäänestystensä kielteisen tuloksen vuoksi, ja erilaiset näkökannat 
ovat saaneet jäljelle jäävät jäsenvaltiot epäilevälle kannalle,

1. vahvistaa sitoutumisensa siihen, että Euroopan unionille saadaan mahdollisimman nopeasti 
perustuslakiin pohjautuva ratkaisu, sekä vahvistaa kannattavansa Euroopan perustuslaista 
tehtävää sopimusta;

2. varoittaa pyrkimyksistä vesittää sopimuksessa aikaansaatu kattava yhteisymmärrys, koska 
sen vesittäminen vaarantaisi vakavasti Euroopan poliittisen hankkeen ja loisi unionin 
heikentymistä ja jakautumista koskevan vaaran;

3. kehottaa Eurooppa-neuvostoa jatkamaan nykyistä harkintakautta vuoden 2007 puoleen 
väliin, jotta saataisiin aikaan viimeistään vuoden 2007 jälkipuoliskolla selkeä päätös siitä, 
kuinka perustuslakiasiassa edetään;

4. kehottaa Eurooppa-neuvostoa pyrkimään kunkin jäsenvaltion selkeän sitoumuksen 
saamiseen niille tavoille ja keinoille, joita se ehdottaa käytettäväksi harkintakauden jäljellä
olevana aikana ja joiden avulla se aikoo vilkastuttaa julkista keskustelua Euroopan 
tulevaisuudesta;

5. pyytää komissiota mukauttamaan D-suunnitelmaansa harkintakauden toista jaksoa varten ja 
varmistamaan riittävän rahoituksen suunnitelluille toimille;

6. pyytää Eurooppa-neuvostoa kehottamaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole saaneet 
ratifiointimenettelyjä päätökseen, laatimaan harkintakauden loppuun mennessä uskottavat 
suunnitelmat siitä, kuinka ne aikovat edetä tässä asiassa;

7. pyytää Eurooppa-neuvostoa luomaan asianmukaiset puitteet erityisvuoropuhelun 
käynnistämiseksi, niin pian kuin poliittinen aikataulu sen sallii, niiden jäsenvaltioiden 
edustajien kanssa, joissa perustuslakisopimusta koskevasta kansanäänestyksestä tuli 
kielteinen tulos, sen selvittämiseksi, olisiko ratifiointimenettelyn uudelleen käynnistäminen 
niille mahdollista ja millä ehdoilla se olisi mahdollista;

8. pyytää komissiota tukemaan tätä lähestymistapaa ja esittämään Eurooppa-neuvostolle 
suunnitelman sen toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla;

9. tekee Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenten kanssa Brysselissä
8.–9. toukokuuta käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavat johtopäätökset:

[täydennetään 8.–9. toukokuuta pidettävän kokouksen jälkeen esitettävillä tarkistuksilla]

a) ...........

b) ...........

c) ...........

d) ...........;
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10. vahvistaa tavoitteensa, että tarpeellisen perustuslakia koskevan ratkaisun pitäisi olla valmis, 
kun EU:n kansalaiset käyvät Euroopan parlamentin vaaliuurnille vuonna 2009;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


