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LISA

VVK MANDAAT

Käesolev mandaat on ainus alus ja raamistik Euroopa Ülemkogu järelduste punkti 10 kohaselt 
kokku kutsutava valitsustevahelise konverentsi tööle.

I. ÜLDISED MÄRKUSED

1. VVK-l palutakse koostada leping (edaspidi "reformileping"), millega muudetakse kehtivaid 
aluslepinguid, eesmärgiga suurendada laienenud liidu tõhusust ja demokraatlikku legitiimsust ning 
liidu välistegevuse sidusust. Põhiseaduse kontseptsioonist, mis seisnes kõikide kehtivate 
aluslepingute tühistamises ja nende asendamises ühtse tekstiga – "põhiseadusega" − loobutakse.
Reformilepinguga lisatakse olemasolevatesse aluslepingutesse, mis jäävad kehtima, 2004. aasta 
VVK raames kokkulepitud uuendused, mis on esitatud üksikasjalikult allpool.

2. Reformileping sisaldab kahte põhiklauslit, millega muudetakse vastavalt Euroopa Liidu 
lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut. (Euroopa Ühenduse asutamisleping). Euroopa 
Liidu lepingu nimi jääb samaks ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu nimeks saab Liidu toimimise 
leping, kusjuures liidul oleks juriidilise isiku staatus. Sõna "ühendus" asendatakse igal pool sõnaga 
"liit"; määratakse kindlaks, et need on kaks liidu aluslepingut ning liit asendab ühenduse ja on selle 
õigusjärglane. Lisaklauslid sisaldavad tavapäraseid ratifitseerimist ja jõustumist käsitlevaid sätteid 
ning üleminekukorda. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud EURATOMi asutamislepingu ja 
kehtivate protokollide tehnilist laadi muudatused tehakse reformilepingule lisatavate protokollide 
abil.
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3. Euroopa Liidu lepingul ja Liidu toimimise lepingul ei ole põhiseaduslikku iseloomu. Seda 
muutust kajastab nendes kasutatav terminoloogia: mõistet "põhiseadus" ei kasutata, "liidu 
välisministri" nimetuseks saab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
loobutakse mõistetest "seadus" ja "raamseadus", kusjuures säilitatakse mõisted "määrused", 
"direktiivid" ja "otsused". Samuti ei mainita muudetud aluslepingute üheski artiklis ELi sümboleid, 
nagu lipp, hümn või juhtlause. ELi õiguse ülimuslikkuse osas võtab VVK vastu deklaratsiooni, 
millega tuletatakse meelde Euroopa Liidu Kohtu praktikat1.

4. Kehtivatesse aluslepingutesse tehtavate muudatuste sisu osas lisatakse VVK raames 
vastuvõetud uuendused Euroopa Liidu lepingusse ja Liidu toimimise lepingusse, nagu on määratud 
kindlaks käesoleva mandaadiga. Liikmesriikidega viimase kuue kuu jooksul peetud 
konsultatsioonide tulemusel uuendustesse tehtud muudatused on allpool selgelt välja toodud. Need 
puudutavad eelkõige ELi ja liikmesriikide vastavat pädevust ja selle piiritlemist, ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika eripära, riikide parlamentide olulisemat rolli, põhiõiguste harta käsitlemist ning 
politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna mehhanismi, mis 
võimaldab liikmesriikidel asjaomase õigusaktiga edasi tegeleda, lubades teistel selles samal ajal 
mitte osaleda.

II. EUROOPA LIIDU LEPINGUSSE TEHTAVAD MUUDATUSED

5. Reformilepingu klauslis 1 esitatakse praegusesse Euroopa Liidu lepingusse tehtavad 
muudatused.

Kui käesolevas mandaadis ei osutata vastupidiselt, siis kehtiva lepingu teksti ei muudeta.

6. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud esimese põhjenduse tekst lisatakse preambulisse teise 
põhjendusena.

7. Euroopa Liidu leping jaotatakse kuueks jaotiseks: ühissätted (I), sätted demokraatia 
põhimõtete kohta (II), sätted institutsioonide kohta (III), sätted tõhustatud koostöö kohta (IV), 
üldsätted liidu välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta (V) ning 
lõppsätted (VI). I, IV (praegune VII), V ja VI (praegune VIII) jaotises järgitakse praeguse Euroopa 
Liidu lepingu struktuuri ning lisatakse 2004. aasta VVK raames kokkulepitud muudatused2.
Ülejäänud kaks jaotist (II ja III) on uued ja nendes esitatakse 2004. aasta VVK raames kokkulepitud 
uuendused.

Ühissätted (I)

8. Kehtiva Euroopa Liidu lepingu I jaotist, mis muu hulgas sisaldab artikleid liidu väärtuste ja 
eesmärkide, liidu ja liikmesriikide vaheliste suhete ning liikmesriikide õiguste peatamise kohta, 
muudetakse 2004. aasta VVK raames kokkulepitud uuenduste kohaselt (vt 1. lisa I jaotis).

  
1 Kuna Euroopa Liidu lepingusse ei kanta sätet liidu õiguse ülimuslikkuse kohta, lepib VVK kokku järgmises deklaratsioonis: 

"Konverents tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikale on aluslepingud ja liidu poolt 
aluslepingute alusel vastu võetud õigusaktid liikmesriikide õigusaktide suhtes ülimuslikud nimetatud praktikaga kehtestatud 
tingimustel." Lisaks lisatakse konverentsi lõppaktile nõukogu õigustalituse arvamus (dok 11197/07).

2 VI jaotise (politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades) sisu paigutatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
jaotisesse, mis käsitleb vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, vt allpool osa "EÜ asutamislepingusse tehtavad 
muudatused".
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9. Vastavalt 2004. aasta VVK raames kokkulepitule viidatakse põhiõigusi käsitlevas artiklis3

põhiõiguste hartale, muutes selle juriidiliselt siduvaks ja esitades selle kohaldamisala.

10. Pädevust puudutavaid aluspõhimõtteid käsitlevas artiklis täpsustatakse, et liit tegutseb üksnes
talle liikmesriikide poolt aluslepingutega omistatud pädevuse piires.

Sätted demokraatia põhimõtete kohta (II)

11. Kõnealune uus II jaotis sisaldab 2004. aasta VVK raames kokkulepitud sätteid demokraatliku 
võrdsuse, esindusdemokraatia, osalusdemokraatia ja kodanikualgatuse kohta. Riikide parlamentide 
rolli olulisust suurendatakse veelgi võrreldes 2004. aasta VVK raames kokkulepitud sätetega 
(vt 1. lisa II jaotis):

· Riikide parlamentidele antud aega õigustloovate aktide eelnõude läbivaatamiseks ja 
põhjendatud arvamuse esitamiseks nende vastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele 
pikendatakse kuuelt nädalalt kaheksale (protokolli riikide parlamentide rolli kohta ning
protokolli subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta muudetakse 
vastavalt).

· Kehtestatakse subsidiaarsuse tugevdatud kontrolli mehhanism, mis seisneb selles, et juhul, 
kui õigustloova akti eelnõu vaidlustatakse riikide parlamentide häälte lihtenamusega, vaatab 
komisjon akti eelnõu läbi ning võib teha otsuse see samaks jätta, muuta või tagasi võtta. Kui 
komisjon otsustab eelnõu samaks jätta, peab ta põhjendatud arvamuses esitama põhjused, 
miks tema arvates eelnõu vastab subsidiaarsuse põhimõttele. Nii kõnealune põhjendatud 
arvamus kui ka riikide parlamentide põhjendatud arvamused tuleb edastada ELi 
seadusandjale õigusloomega seotud menetluse raames kaalumiseks. See käivitab 
erimenetluse:
- enne õigusloomega seotud tavamenetluse esimese lugemise lõpetamist kaalub 

seadusandja (nõukogu ja parlament), kas seadusandlik ettepanek on kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega, võttes eelkõige arvesse nii riikide parlamentide 
väljendatud põhjendusi, mida enamik neist jagab, kui ka komisjoni põhjendatud 
arvamust;

- Kui seadusandja jõuab 55%se nõukogu liikmete häälte enamusega või Euroopa 
Parlamendis antud häälte enamusega arvamusele, et ettepanek ei ole kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega, seadusandliku ettepanekuga edasi ei tegelda. (Protokolli 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta muudetakse 
vastavalt).

Riikide parlamentide rolli kajastab uus üldine artikkel.

  
3 Seetõttu ei lisata aluslepingutesse põhiõiguste harta teksti.
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Sätted institutsioonide kohta (III)

12. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud institutsioone puudutavad muudatused lisatakse 
osaliselt Euroopa Liidu lepingusse ja osaliselt Liidu toimimise lepingusse. Uues III jaotises antakse 
ülevaade institutsioonilisest süsteemist ning sätestatakse järgmised praegusesse süsteemi tehtavad 
institutsioonilised muudatused, st liidu institutsioone, Euroopa Parlamenti (uus koosseis), Euroopa 
Ülemkogu (institutsiooniks ümberkujundamine4 ja eesistuja ametikoha loomine), nõukogu 
(topeltenamusel põhineva hääletamissüsteemi kehtestamine ja nõukogu eesistujariigi iga kuue kuu 
tagant vahetumise süsteemi muutmine, sh võimalusega seda kohandada), Euroopa Komisjoni (uus 
koosseis ja selle presidendi rolli tugevdamine), liidu välisministrit (uue ametikoha loomine; selle 
nimetuseks saab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Euroopa Liidu Kohut 
käsitlevad artiklid.5

13. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud, topeltenamust kasutav hääletamissüsteem jõustub 
1. novembril 2014. Kuni selle kuupäevani kohaldatakse edasi praegust, kvalifitseeritud 
häälteenamust kasutavat hääletamissüsteemi (EÜ asutamislepingu artikli 205 lõige 2). Seejärel võib 
nõukogu liige juhul, kui otsus tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega, kuni 
31. märtsini 2017 kestva üleminekuperioodi jooksul taotleda, et otsus võetaks vastu praegu kehtiva 
EÜ asutamislepingu artikli 205 lõikes 2 määratletud kvalifitseeritud häälteenamusega.

Lisaks kohaldatakse kuni 31. märtsini 2017 juhul, kui nõukogu liikmed, kes esindavad vähemalt 
75% liikmesriikide elanike arvust või vähemalt 75% liikmesriikide arvust, mis on vajalik blokeeriva 
vähemuse moodustamiseks tulenevalt artikli [I-25 lõike 1 esimese lõigu] või artikli [I-25 lõike 2] 
kohaldamisest, on vastu nõukogu akti kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõtmisele, 2004. aasta 
VVK lõppaktile lisatud deklaratsioonis nr 5 sisalduva otsuse eelnõus ettenähtud mehhanismi. Alates 
1. aprillist 2017 kohaldatakse sama mehhanismi, kuid asjaomased protsendimäärad on vastavalt 
vähemalt 55% liikmesriikide elanike arvust või vähemalt 55% liikmesriikide arvust, mis on vajalik 
blokeeriva vähemuse moodustamiseks tulenevalt artikli [I-25 lõike 1 esimese lõigu] või artikli [I-25 
lõike 2] kohaldamisest.

Sätted tõhustatud koostöö kohta (IV)

14. IV jaotist (kehtiva Euroopa Liidu lepingu endine VII jaotis) muudetakse vastavalt 2004. aasta 
VVK raames kokkulepitule. Tõhustatud koostöö alustamiseks nõutav minimaalne liikmesriikide arv 
on üheksa.

  
4 Sealhulgas hääletamise kord.
5 Sõnastust kohandatakse hiljem tulenevalt osa sätete ühendamisest.
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Üldsätted liidu välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta (V)

15. Vastavalt 2004. aasta VVK raames kokkulepitule lisatakse kehtiva Euroopa Liidu lepingu
V jaotisesse uus esimene peatükk (üldsätted liidu välistegevuse kohta), mis sisaldab kahte artiklit 
liidu välistegevuse põhimõtete ja eesmärkide ning Euroopa Ülemkogu rolli kohta liidu 
välistegevuse strateegiliste huvide ja eesmärkide kindlaksmääramisel. Teine peatükk sisaldab 
kehtiva Euroopa Liidu lepingu V jaotise6 sätteid 2004. aasta VVK raames muudetud kujul 
(sealhulgas Euroopa Liidu välisteenistus ja alaline struktureeritud koostöö kaitse valdkonnas). 
Sellesse peatükki lisatakse uus artikkel 1, milles sätestatakse, et liidu rahvusvahelises tegevuses 
juhindutakse sellistest põhimõtetest, pürgitakse selliste eesmärkide poole ja seda teostatakse sellisel 
viisil, mis on kooskõlas 1. peatükis kehtestatud liidu välistegevust käsitlevate üldsätetega. Selles 
peatükis täpsustatakse selgelt, et ÜVJP suhtes kohaldatakse erimenetlusi ja -eeskirju. ÜVJP 
valdkonnas kehtestatakse samuti isikuandmete kaitset puudutav konkreetne õiguslik alus7.

Lõppsätted (VI)

16. VI jaotist (kehtiva Euroopa Liidu lepingu endine VIII jaotis) muudetakse vastavalt 
2004. aasta VVK raames kokkulepitule. Eelkõige lisatakse artikkel liidu õigussubjektsuse kohta8, 
artikkel vabatahtliku liidust väljaastumise kohta ja artiklit 48 muudetakse, et koondada 
aluslepingute läbivaatamise menetlused (tavaline ja kaks lihtsustatud menetlust). Nimetatud artikli 
lõikes, mis käsitleb tavalist läbivaatamismenetlust, tehakse selgeks, et aluslepinguid võib muuta 
liidule omistatud pädevuse suurendamiseks või vähendamiseks. Liitu astumise kriteeriumeid ja 
korda käsitlevas artiklis 49 asendatakse põhimõtetele osutamine osutamisega liidu väärtustele ja 
lisatakse kohustus neid väärtusi üheskoos edendada, kohustus teatada Euroopa Parlamendile ja 
riikide parlamentidele liidu liikmeks astumise avaldusest ning osutamisega Euroopa Ülemkogus 
kokkulepitud liitu astumise kriteeriumide arvessevõtmisele (vt 1. lisa VI jaotis). Kohandatakse ka 
tavapäraseid lõppsätteid (territoriaalne kohaldamisala, kestus, ratifitseerimine ning autentsed tekstid 
ja tõlked)9.

III. EUROOPA ÜHENDUSE ASUTAMISLEPINGUSSE TEHTAVAD MUUDATUSED

17. Reformilepingu klausel 2 sisaldab praegusesse Euroopa Ühenduse asutamislepingusse
tehtavaid muudatusi ning kõnealusest lepingust saab Euroopa Liidu toimimise leping.

  
6 VVK lepib kokku järgmises deklaratsioonis: "Konverents rõhutab, et Euroopa Liidu lepingu ühist välis- ja 

julgeolekupoliitikat, sealhulgas liidu välisasjade ja ühise julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoha loomist ning ühise 
välisteenistuse asutamist käsitlevad sätted ei mõjuta liikmesriikide praegust vastutust nende välispoliitika kujundamise ja 
teostamise eest ega nende riiklikku esindatust kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
Konverents tuletab samuti meelde, et ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat reguleerivad sätted ei piira liikmesriikide 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika erilist laadi.
Ta rõhutab, et ELi ja selle liikmesriikide jaoks jäävad siduvaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja sätted ning 
eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu ja selle liikmete peamine vastutus rahvusvahelise rahu ja 
julgeoleku säilitamise eest."

7 Seoses selliste andmete töötlemisega liikmesriikide poolt ÜVJP ja EJKP alla kuuluva tegevuse läbiviimisel ning seoses 
selliste andmete liikumisega.

8 VVK lepib kokku järgmises deklaratsioonis: "Konverents kinnitab, et see, et liit on juriidiline isik, ei võimalda liidul mingil 
moel õigusakte vastu võtta ega tegutseda viisil, mis ületab talle liikmesriikide poolt aluslepingutega omistatud pädevust."

9 Euroopa Liidu lepingu artiklid 41, 42, 46 ja 50 jäetakse välja, artikkel 47 paigutatakse 2004. aasta VVK raames muudetud 
kujul ÜVJPd käsitlevasse peatükki.
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18. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud uuendused lisatakse lepingusse tavalisel viisil 
konkreetsete muudatustena. Need puudutavad pädevuse liike ja valdkondi; kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise ja kaasotsustamismenetluse kohaldamisala; õigustloovate ja muude 
kui õigustloovate aktide eristamist; muu hulgas vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala 
käsitlevaid sätteid; solidaarsusklauslit; euroala juhtimise parandamist; horisontaalsätteid, nagu 
sotsiaalklausel; erisätteid, nt neid, mis käsitlevad avalikke teenuseid, kosmost, energiat, 
kodanikukaitset, humanitaarabi, rahvatervist, sporti, turismi, äärepoolseimaid piirkondi ja 
halduskoostööd; finantssätteid (omavahendid, mitmeaastane finantsraamistik, uus eelarvemenetlus).

19. Võrreldes 2004. aasta VVK tulemustega tehakse järgmised muudatused (vt 2. lisa):

a) Uues artiklis 1 esitatakse Liidu toimimise lepingu eesmärk ja selle seos Euroopa Liidu 
lepinguga. Selles artiklis sätestatakse, et mõlemal aluslepingul on ühesugune õiguslik 
väärtus.

b) Euroopa Ühenduse asutamislepingu algusosasse paigutatud artiklis, mis käsitleb pädevuse 
liike, täpsustatakse selgelt, et liikmesriigid teostavad oma pädevust ainult niivõrd, kuivõrd 
liit on otsustanud oma pädevuse teostamise lõpetada10.

c) Toetavaid, koordineerivaid või vastastikku täiendavaid meetmeid käsitlevas artiklis 
muudetakse sissejuhatavat lauset nii, et rõhutada seda, et liit võtab meetmeid, mis toetavad, 
koordineerivad või täiendavad liikmesriikide võetavaid meetmeid.

d) 2004. aasta VVK raames tehtud muudatuse kohaselt jäetakse artikli 18 lõikest 3 välja lause 
passide, isikutunnistuste, elamislubade ja muude selliste dokumentide suhtes võetavate 
meetmete kehtestamise kohta ning see hõlmatakse selle küsimusega seotud sarnase 
õigusliku alusega, mis nähakse ette vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala käsitleva 
jaotise piirikontrolli käsitlevas artiklis.

e) 2004. aasta VVK raames tehtud muudatuse kohaselt muudetakse artikli 20 (diplomaatiline 
ja konsulaarkaitse) õiguslikku alust nii, et sätestada selles valdkonnas koordineerimis- ja 
koostöömeetmeid kehtestavate juhiste vastuvõtmine.

f) 2004. aasta VVK raames tehtud muudatuse kohaselt lisatakse artiklisse 286 (isikuandmete 
kaitse) lõik, milles märgitakse, et kõnealuse artikli alusel vastu võetud eeskirjad ei piira 
selliste eeskirjade kohaldamist, mis võetakse kõnealuses küsimuses vastu konkreetse 
õigusliku aluse põhjal ja mis lisatakse ÜVJPd käsitlevasse jaotisesse (VVK võtab samuti 
vastu deklaratsiooni isikuandmete kaitse kohta politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö valdkonnas ning vajadusel samuti asjakohastesse erinevate 
liikmesriikide seisukohta käsitlevatesse protokollidesse tehtavad erisissekanded, mis 
selgitavad nende asjakohast kohaldatavust).

  
10 a) VVK lepib samuti kokku pädevuse piiritlemist käsitlevas deklaratsioonis: "Konverents rõhutab, et vastavalt Euroopa 

Liidu lepingus sätestatud pädevuste jaotamise süsteemile liidu ja liikmesriikide vahel kuulub liikmesriikidele pädevus, mida 
ei ole aluslepingutega antud liidule.
Kui aluslepingud annavad liidule teatud valdkonnas liikmesriikidega jagatud pädevuse, võivad liikmesriigid teostada oma 
pädevust ainult niivõrd, kuivõrd liit ei ole oma pädevust teostanud või on otsustanud selle teostamise lõpetada. Viimati 
nimetatud olukord tekib, kui asjakohased ELi institutsioonid on otsustanud õigusakti kehtetuks tunnistada, eelkõige 
eesmärgiga tagada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte pidev kohaldamine. Nõukogu võib ühe või enama liikme 
(liikmesriikide esindajate) algatusel ning kooskõlas artikliga 208 komisjonilt taotleda ettepanekute esitamist õigusakti 
kehtetuks tunnistamiseks.
Samamoodi võivad valitsustevahelisel konverentsil kohtuvad liikmesriikide valitsuste esindajad võtta vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklis [IV-443] sätestatud tavalisele läbivaatamismenetlusele vastu otsuse muuta liidu aluslepinguid, sealhulgas 
kas suurendada või vähendada nimetatud lepingutega liidule antud pädevust."
b) Aluslepingutele lisatakse järgmine protokoll:
"Mis puutub artikli [I-12 lõikesse 2] jagatud pädevuse kohta, siis kui liit on teatavas valdkonnas võtnud meetmeid, hõlmab 
selle pädevuse teostamise ulatus üksnes neid elemente, mida kõnealune liidu õigusakt reguleerib, ega laiene kogu 
valdkonnale."
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g) Artiklit 42 (kindlustusperioodide kokkuliitmine ja sotsiaalkindlustushüvitiste ülekandmine) 
täiendatakse, rõhutamaks seda, et menetlus peatatakse nn "hädapiduriga", kui Euroopa 
Ülemkogu ei võta nelja kuu jooksul mingeid meetmeid (vt 2. lisa punkt 1)11.

h) 2004. aasta VVK raames tehtud muudatuse kohaselt viiakse artikkel 60 (terrorismivastase 
võitluse raames rahaliste vahendite külmutamine) üle vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanevat ala käsitleva jaotise üldsätteid käsitleva peatüki lõpuosasse.

i) Et selgitada üldhuviteenuste küsimust (vt artiklit 16, nagu seda on muudetud 2004. aasta 
VVK raames), lisatakse aluslepingutele protokoll12.

j) Peatükki üldsätete kohta, mida kohaldatakse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevale 
alale, lisatakse säte liikmesriikide poolse koostöö ja kooskõlastamise kohta riikliku 
julgeoleku valdkonnas (vt 2. lisa punkti 2 alapunkt a).

k) Peatükis, mis käsitleb õigusalast koostööd tsiviilasjades, muudetakse seda koostööd 
käsitleva artikli lõiget 3, nagu lepiti kokku 2004. aasta VVK raames, nii et 
perekonnaõigusega seonduva passerelle-klausli osas omistatakse roll riikide parlamentidele 
(vt 2. lisa punkti 2 alapunkt b).

l) 2004. aasta VVK raames tehtud muudatuse kohaselt lisatakse politseikoostööd ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate peatükkide artiklitesse, mis 
käsitlevad kohtuotsuste vastastikust tunnustamist, miinimumeeskirju kuritegude ja karistuste 
määratlemiseks, Euroopa Prokuratuuri ja politseikoostööd, uus mehhanism, mis võimaldab 
liikmesriikidel kõnealuses valdkonnas meetmeid vastu võtta, lubades samal ajal jätta teistel 
osalemata (vt 2. lisa punkti 2 alapunktid c ja d). Lisaks võib Ühendkuningriigi ja Iirimaa 
seisukohta käsitleva protokolli (1997) kohaldamisala laiendada selliselt, et see hõlmaks 
Ühendkuningriigiga seoses ja samadel tingimustel politseikoostööd ja kriminaalasjades 
tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad peatükid. Samuti võib selles käsitleda protokolli 
rakendamist Schengenil põhinevate meetmete ja kehtivate meetmete muutmise suhtes. 
Nimetatud laiendamisega võetakse arvesse eelnevate kehtivate liidu õigusaktide kohast 
Ühendkuningriigi seisukohta kõnealustes valdkondades. Iirimaa võtab oma seisukoha 
kõnealuse laienduse suhtes õigeaegselt.

m) Artiklisse 100 (meetmed teatavate toodete tarnimise tõsiste raskuste korral) lisatakse viide 
liikmesriikide vahelisele solidaarsusele ning konkreetselt energiale seoses teatavate toodete 
tarneraskustega (vt 2. lisa punkti 3)

  
11 VVK lepib samuti kokku kõnealust artiklit käsitlevas deklaratsioonis: "Konverents tuletab meelde, et sellisel juhul teeb 

Euroopa Ülemkogu vastavalt artikli [I-21 lõikele 4] oma otsuse konsensuse alusel".
12 Aluslepingutele lisatakse järgmine protokoll:

"Protokoll üldhuviteenuste kohta
Kõrged lepinguosalised,
soovides rõhutada üldhuviteenuste olulisust,
on leppinud kokku järgmistes tõlgendatavates sätetes, mis lisatakse Euroopa Liidu lepingule ja Liidu toimimise lepingule:
Artikkel 1
Liidu ühised väärtused seoses üldist majandushuvi pakkuvate teenustega EÜ asutamislepingu artikli 16 tähenduses 
sisaldavad eelkõige järgmist:
- riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste oluline roll ja laiaulatuslik diskretsiooniõigus üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui võimalik vastavalt kasutajate vajadustele;
- erinevate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste mitmekesisus ning kasutajate vajaduste ja eelistuste erinevused, mis 
võivad tuleneda erinevatest geograafilistest, sotsiaalsetest või kultuurilistest olukordadest;
- kõrge kvaliteet, ohutus ja taskukohane hind, võrdne kohtlemine ning üldise juurdepääsu ja kasutajate õiguste edendamine;
Artikkel 2
Aluslepingute sätted ei mõjuta mingil moel liikmesriikide pädevust osutada, tellida ja korraldada majandushuvi mitte 
pakkuvaid üldhuviteenuseid."
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n) 2004. aasta VVK raames tehtud muudatuse kohaselt viiakse artikli 152 (rahvatervis) punkt d 
meetmete kohta, mis puudutavad tõsiste piiriüleste terviseohtude seiret, nende eest varajast 
hoiatamist ja nende tõkestamist, üle stimuleerivate meetmete võtmist käsitlevasse lõikesse 
(VVK võtab samuti vastu deklaratsiooni, mis selgitab ravimitele ja meditsiiniseadmetele 
kehtestatavate kvaliteedi- ja ohutusnõuete osas võetavate meetmete siseturu aspekti).

o) 2004. aasta VVK raames kokkulepitud artiklis Euroopa kosmosepoliitika kohta 
täpsustatakse, et võetud meetmed ei tohi kohustada liikmesriike oma õigusnorme 
ühtlustama.

p) 2004. aasta VVK raames muudetud artiklis 174 (keskkond) täpsustatakse erivajadust 
võidelda kliimamuutusega meetmetega rahvusvahelisel tasandil (vt 2. lisa punkt 4).

q) 2004. aasta VVK raames kokkulepitud energiaartiklisse lisatakse viide liikmesriikide 
vahelise solidaarsuse kohta (vt 2. lisa punkt 5) ning uus alapunkt d energiavõrkude 
vastastikuse sidumise kohta.

r) Liidu välistegevust käsitleva osa algusesse lisatakse artikkel, milles märgitakse, et liidu 
tegevus rahvusvahelisel areenil tugineb põhimõtetele, taotleb eesmärke ja seda viiakse ellu 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu V jaotise 1. peatükis esitatud üldsätetele, mis käsitlevad 
liidu välistegevust.

s) Rahvusvaheliste lepingute sõlmimise menetlust käsitlevasse artiklisse lisatakse, et liidu 
ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga käsitleva lepingu 
sõlmib nõukogu ühehäälselt ja selle ratifitseerivad liikmesriigid.

t) Artikkel 229 A (Euroopa Kohtu pädevuse laiendamine Euroopa 
intellektuaalomandiõigustega seotud vaidlustele) jääb muutmata.

u) Liidu õigusakte käsitleva uue 1. jao artiklis 249 (ELi õigusaktide, st määruse, direktiivi ja 
otsuse määratlemine) esitatud otsuse määratlus viiakse vastavusse 2004. aasta VVK raames 
kokkulepitud määratlusega.

v) Tulenevalt sellest, et nimetusi "seadus" ja "raamseadus" enam ei kasutata, kohandatakse 
2004. aasta VVK poolt kokkulepitud uuendusi, jättes samal ajal samaks selle, kuidas 
eristada õigustloovaid ja muid kui õigustloovaid akte, ning selle tagajärjed. Sellest lähtuvalt 
lisatakse artikli 249 järele kolm artiklit, mis käsitlevad vastavalt akte, mis võetakse vastu 
õigusloomega seotud menetluse kohaselt, delegeeritud akte ja rakendusakte. Õigustloovaid 
akte käsitlevas artiklis sätestatakse, et õigusaktid (määrused, direktiivid ja otsused), mis 
võetakse vastu õigusloomega seotud (tava- või eri-) menetluse kohaselt, on õigustloovad 
aktid. Delegeeritud akte ja rakendusakte käsitlevates artiklites kasutatud terminoloogiat 
kohandatakse vastavalt 2004. aasta VVK poolt kokkulepitule.

w) Artiklisse 308 (paindlikkuse klausel), nagu seda on muudetud 2004. aasta VVK raames, 
lisatakse lõige, milles sätestatakse, et nimetatud artiklit ei saa kasutada ÜVJPga seotud 
eesmärkide saavutamise alusena ning et mis tahes kõnealuse artikli kohaselt vastu võetud 
õigusaktis tuleb pidada kinni artikli [III-308 teises lõigus] sätestatud piiridest13.

  
13 VVK lepib samuti kokku kahes kõnealust artiklit käsitlevas deklaratsioonis:

1) "Konverents kinnitab, et artiklis 308 osutatud liidu eesmärgid on artikli [I-3 lõigetes 2 ja 3] ning artikli [I-3 lõikes 4] 
sätestatud eesmärgid, mis puudutavad lepingu kolmanda osa V jaotises käsitletud välistegevust. Seetõttu on välistatud, et 
artiklil 308 põhineva meetmega püütakse saavutada üksnes artikli [I-3 lõikes 1] sätestatud eesmärke.
Seoses sellega märgib konverents, et vastavalt artikli [I-40 lõikele 6] ei saa õigustloovaid akte võtta vastu ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonnas."

2) "Konverents rõhutab, et vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale ei saa artikkel 308, mis on volituste 
andmise põhimõttel põhineva institutsioonilise süsteemi lahutamatu osa, olla aluseks liidu volituste kohaldamisala 
laiendamisele väljapoole aluslepingute sätetega, eelkõige liidu ülesandeid ja tegevust määratlevate sätetega kehtestatud 
üldraamistikku. Ühelgi juhul ei saa artiklit 308 kasutada selliste sätete vastuvõtmiseks, millega võiks sisuliselt muuta 
aluslepinguid selleks sätestatud menetlust järgimata."
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x) Artikli 308 järele lisatakse artikkel, millega jäetakse lihtsustatud läbivaatamismenetluse 
kohaldamisalast välja need õiguslikud alused, mis ei ole 2004. aasta VVK raames 
kokkulepitud tekstides selle menetlusega hõlmatud.

20. Lisaks paigutatakse mitmed 2004. aasta VVK raames kokkulepitud sätted Liidu toimimise 
lepingusse (vt 2. lisa B osas esitatud loetelu).

IV. PROTOKOLLID JA EURATOMI ASUTAMISLEPING

21. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud uued protokollid14 lisatakse kehtivatele 
aluselepingutele (st protokoll riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, protokoll 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, protokoll eurorühma kohta, 
protokoll alalise struktureeritud koostöö kohta kaitse valdkonnas ja protokoll liidu ühinemise kohta 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga).

22. Reformilepingule lisatava protokolliga muudetakse kehtivaid protokolle vastavalt 2004. aasta 
VVK raames kokkulepitule (sealhulgas jäetakse 10 neist välja).

23. Reformilepingule lisatud protokolliga tehakse EURATOMi asutamislepingusse vajalikud 
tehnilist laadi muudatused vastavalt 2004. aasta VVK raames kokkulepitule.

V. DEKLARATSIOONID

24. Lisaks käesolevas mandaadis osutatud deklaratsioonidele võtab käesolev VVK üle 2004. aasta 
VVK raames kokkulepitud deklaratsioonid niivõrd, kuivõrd need puudutavad käesoleva VVK 
raames läbivaadatud sätteid või protokolle.

_________

  
14 Mõned nendest protokollidest ei ole vajalikud, kuna kehtivaid aluslepinguid ei ole kehtetuks tunnistatud, ning seetõttu ei ole 

neid loetletud. Rõhutatakse, et kõik kehtivad aluslepingud, sealhulgas ühinemisaktid, jäävad jõusse.
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Euroopa Liidu lepingusse tehtavad muudatused 1. lisa
I jaotis – Ühissätted Käesoleva lisa eesmärk on vajaduse korral 

selgitada täpset sõnastust

1) Euroopa Liidu lepingu preambulisse lisatakse järgmine teine klausel *15:
"SAADES INNUSTUST Euroopa kultuurilisest, religioossest ja humanistlikust pärandist, millest on kasvanud 
välja inimeste puutumatute ja võõrandamatute õiguste universaalsed põhiväärtused, vabadus, demokraatia, 
võrdõiguslikkus ja õigusriigi põhimõte,"

2) Artiklisse 1 lisatakse järgmised laused:
Esimese lõigu lõppu: "…millele liikmesriigid omistavad pädevuse oma ühiste eesmärkide saavutamiseks.".

Viimane lõik asendatakse järgmisega: "Liit rajaneb käesoleval lepingul ja Euroopa Liidu toimimise lepingul.
Liit asendab Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane.".

2a) Lisatakse artikkel 2 liidu väärtuste kohta.*

3) Liidu eesmärke käsitlev artikkel 2 nimetatakse ümber artikliks 3 ja asendatakse järgmise tekstiga:16

"1. Liidu eesmärk on edendada rahu, oma väärtusi ja oma rahvaste hüvangut.

2. Liit moodustab oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, kus isikute vaba liikumine 
on tagatud üheskoos nii välispiirikontrolli, varjupaiga ja sisserändega kui ka kuritegevuse ennetamise ja selle 
vastu võitlemisega seotud asjakohaste meetmete võtmisega.

3. Liit rajab siseturu. Liit taotleb Euroopa säästvat arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul, 
hindade stabiilsusel ja kõrge konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel, mille eesmärk on saavutada 
täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelisel keskkonnakaitsel ja keskkonna kvaliteedi 
parandamisel. Liit edendab teaduse ja tehnoloogia arengut.

Liit võitleb sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset, naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust, põlvkondade solidaarsust ja lapse õiguste kaitset.

Liit edendab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ja liikmesriikide vahelist solidaarsust.

Liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi kaitse ja 
arendamise.

3a. Liit rajab majandus- ja rahaliidu, mille valuuta on euro.

4. Suhetes maailmaga kaitseb ja edendab liit oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta 
toetab rahu, turvalisust, maailma säästvat arengut, rahvaste solidaarsust ja vastastikust austust, vaba ja ausat 
kaubandust, vaesuse kaotamist ning inimõiguste, eriti lapse õiguste kaitset, samuti rahvusvahelise õiguse 
ranget järgimist ja arendamist, sealhulgas ÜRO põhikirja põhimõtete austamist.

5. Liit taotleb oma eesmärke asjakohaste vahenditega vastavalt pädevusele, mis talle aluslepingutes 
omistatakse."

  
15 Käesolevas lisas osutatakse tärniga (*), et lisatavad uuendused vastavad 2004. aasta VVK raames kokkulepitud uuendustele.
16 Aluslepingutele lisatakse järgmine protokoll:

"Protokoll siseturu ja konkurentsi kohta
Kõrged lepinguosalised, arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud siseturg hõlmab süsteemi, mis tagab, et 
konkurentsi siseturul ei kahjustata,
on leppinud kokku, et
liit võtab selleks vajaduse korral meetmeid aluslepingute sätete, sealhulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 308 
kohaselt."
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4) Artikkel 3 asendatakse artikliga 4 liidu ja liikmesriikide* vaheliste suhete kohta, kusjuures artikli 
algust ja käesoleva lõike 1 lõpus olevat lauset, uue numbriga 2, täiendatakse järgmiselt:
"1. Vastavalt artiklile [I-11] kuulub pädevus, mida käesoleva põhiseadusega ei ole liidule omistatud, 
liikmesriikidele.

2. Liit austab liikmesriikide võrdsust aluslepingute ees ning nende rahvuslikku identiteeti, mis on osa nende 
poliitilistest ja põhiseaduslikest põhistruktuuridest nii piirkondlikul kui omavalitsuse tasandil. Liit austab nende 
riigi põhifunktsioone, sealhulgas riigi territoriaalse terviklikkuse tagamist, seaduse ja korra tagamist ning 
riikliku julgeoleku kaitset. Eelkõige jääb riiklik julgeolek üksnes iga liikmesriigi enda vastutada.

(praegune lõige 2 on muudetud lõikeks 3)"

5) Põhiõigusi käsitlev artikkel 6 asendatakse järgmise tekstiga17 18 19 20

"1. Liit tunnustab õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, mis on esitatud 7. detsembril 2000. aastal vastu võetud ja 
[... 200721] muudetud põhiõiguste hartas, millel on aluslepingutega võrdne õigusjõud.

  
17 VVK lepib kokku järgmises deklaratsioonis: "Konverents deklareerib, et:

1. Põhiõiguste harta, mis on õiguslikult siduv, kinnitab Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventiooniga tagatud 
põhiõigused selliselt, nagu need tulenevad liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest traditsioonidest.
2. Hartaga ei laiendata liidu õiguse kohaldamisala üle liidu pädevuse ega luua liidu uusi pädevusi ega ülesandeid, ega 
muudeta asutamislepingutes määratletud pädevusi ega ülesandeid."

18 Poola ühepoolne deklaratsioon:
"Käesolev harta ei mõjuta mingil viisil liikmesriikide õigust toimida seadusandjana avaliku moraali, perekonnaõiguse või 
inimväärikuse kaitse ja inimeste füüsilise ning vaimse puutumatuse kaitse vallas."

19 Aluslepingutele lisatakse järgmine protokoll:
"Kõrged lepinguosalised,
arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis xx tunnustab liit põhiõiguste hartas sätestatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid;
arvestades, et hartat tuleb kohaldada rangelt vastavalt eespool nimetatud artiklile [xx] ja harta VII jaotisele;
arvestades, et eespool nimetatud artiklis [xx] nõutakse harta kohaldamist ja tõlgendamist Ühendkuningriigi kohtute poolt 
ranges vastavuses nimetatud artiklis viidatud selgitustega;
arvestades, et harta hõlmab nii õigusi kui põhimõtteid;
arvestades, et harta hõlmab nii tsiviil- ja poliitilise iseloomuga sätteid kui majandusliku ja sotsiaalse iseloomuga sätteid;
arvestades, et hartas kinnitatakse veel kord liidus tunnustatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid ning muudetakse kõnealused 
õigused märgatavamaks, kuid ei luua uusi õigusi ega põhimõtteid;
tuletades meelde Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja üldise liidu õiguse kohaseid Ühendkuningriigi 
kohustusi;
märkides ära Ühendkuningriigi soovi selgitada harta rakendamise teatavaid aspekte;
soovides seetõttu selgitada harta rakendamist Ühendkuningriigi õigus- ja haldusaktide suhtes ning selle lubatavust 
Ühendkuningriigis;
kinnitades viited käesolevas protokollis harta erisätete toimimisele ei piira kuidagi teiste harta sätete toimimist;
kinnitades, et käesolev protokoll ei piira harta rakendamist teiste liikmesriikide suhtes;
kinnitades, et käesolev protokoll ei piira Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja üldise liidu õiguse 
kohaseid teisi Ühendkuningriigi kohustusi,
on leppinud kokku järgmistes sätetes, mis lisatakse Euroopa Liidu lepingule:
Artikkel 1
1. 1.Harta ei laienda Euroopa Kohtu, ega mis tahes Ühendkuningriigi kohtu pädevust leida, et Ühendkuningriigi määrused 
ja haldussätted, praktika või tegevus on vastuolus põhiõiguste, vabaduste ja põhimõtetega, mida ta kinnitab.
2. Eelkõige, ja kahtluse vältimiseks, sätestatakse, et miski harta [IV jaotises] ei anna Ühendkuningriigi suhtes kohaldamiseks 
õigusi, mida on võimalik kohtu korras jõustada, väljaarvatud selles ulatuses, mis on selliste õiguste osas nähtud ette 
siseriiklikes õigusaktides.
Artikkel 2
Niivõrd, kuivõrd harta säte on seotud riiklike õigusaktide ja praktikaga, kohaldatakse seda üksnes Ühendkuningriigis 
niivõrd, kuivõrd selles sisalduvaid õigusi või põhimõtteid tunnustatakse Ühendkuningriigi õiguses või praktikas."

20 "Kaks delegatsiooni jätsid endile õiguse ühineda joonealuses märkuses 19 osutatud protokolliga.".
21 St. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud harta versioon, mis jõustatakse uuesti kolme institutsiooni poolt [2007]. See 

avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
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Harta sätted ei laienda mingil viisil liidu pädevust, mis on määratletud aluslepingutes.

Harta õigusi, vabadusi ja põhimõtteid tõlgendatakse vastavalt harta VII jaotise üldsätetele, mis reguleerivad selle 
tõlgendamist ja kohaldamist, võttes nõuetekohaselt arvesse hartas viidatud selgitusi, milles on sätestatud 
kõnealuste sätete allikad."

2. Liit ühineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Sellega ühinemine ei mõjuta 
liidu pädevust, mis on määratletud aluslepingutes.

3. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud ja liikmesriikide ühesugustest 
põhiseaduslikest tavadest tulenevad põhiõigused on liidu õiguse üldpõhimõtted.

6) Lisatakse artikkel 7a liidu ja selle lähiümbruse kohta*.

II jaotis – Sätted demokraatia põhimõtete kohta

7) Lisatakse uus artikkel liidu riikide parlamentide rolli kohta järgmises sõnastuses:
"Riikide parlamendid aitavad aktiivselt kaasa liidu ladusale toimimisele:

a) saades teavet liidu institutsioonidelt ja lastes endale edastada Euroopa õigustloovate aktide eelnõusid 
vastavalt protokollile riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus;

b) kandes hoolt selle eest, et subsidiaarsuse põhimõttest peetakse kinni vastavalt subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitlevas protokollis sätestatud korrale;

c) osaledes vastavalt artiklile [III-260] vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala raamistikus liidu 
kõnealuse valdkonna poliitika rakendamise hindamise mehhanismides ning osaledes vastavalt artiklitele 
[III-276 and III-273] poliitilises järelevalves Europoli tegevuse üle ja Eurojusti tegevuse hindamises;

d) osaledes aluslepingute läbivaatamise menetlustes vastavalt artiklitele [IV-443 ja IV-444]:

e) saades teavet liitu astumise avaldustest vastavalt artiklile [49];

f) osaledes koos Euroopa Parlamendiga riikide parlamentide vahelises koostöös vastavalt protokollile 
riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus.".

V jaotis – Üldsätted liidu välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
kohta

8) Artiklisse 11 lisatakse lõige 1 järgmises sõnastuses (lõike 1 senine tekst jäetakse välja)22:
1. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes kuuluvad liidu pädevusse kõik välispoliitika valdkonnad ja 
kõik liidu julgeolekuga seotud küsimused, kaasa arvatud ühise kaitsepoliitika järkjärguline kujundamine, mis 
võib viia ühiskaitseni.

  
22 VVK lepib kokku järgmises deklaratsioonis: "Lisaks [artikli 11 lõikes 1] viidatud erimenetlustele rõhutab konverents, et 

sätted, mis hõlmavad ÜVJPd, sealhulgas seoses liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Liidu 
välisteenistusega, ei mõjuta liikmesriikide praegust õiguslikku alust, vastutust ja volitusi seoses nende välispoliitika 
kujundamise ja teostamisega, nende riiklikku diplomaatilist teenistust, suhteid kolmandate riikidega ja osalemist 
rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas liikmesriigi liikmelisust ÜRO Julgeolekunõukogus.
Konverents märgib ka, et ÜVJPd hõlmavad sätted ei anna komisjonile uusi pädevusi otsuste algatamiseks või Euroopa 
Parlamendi rolli suurendamiseks.
Konverents tuletab ka meelde, et ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat hõlmavad sätted ei piira liikmesriikide 
julgeolekupoliitika eripära."
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Ühise välis- ja julgeolekupoliitika suhtes kohaldatakse erimenetlusi. Kui aluslepingud ei näe ette teisiti, 
määratakse ühine julgeoleku- ja välispoliitika kindlaks ja seda rakendatakse Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 
poolt, kes tegutsevad ühehäälselt. Õigustloovate aktide vastuvõtmine on välistatud. Ühist välis- ja 
julgeolekupoliitikat teostavad liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid vastavalt 
aluslepingutele. Euroopa Parlamendi ja komisjoni eriroll selles valdkonnas määratakse kindlaks aluslepingutes.
Euroopa Liidu Kohus ei ole pädev tegema otsuseid nimetatud sätetega seotud küsimustes, erandina on ta pädev 
kontrollima artikli [III-308] järgimist ja kontrollima teatud otsuste seaduslikkust vastavalt artiklis [III-376, teine 
lõik] sätestatule.

VI jaotis – Lõppsätted

9) Artikli 49 esimesse lõiku lisatakse uus viimane lause, teist lõiku ei muudeta:
"Artikkel 49

Liitu astumise kriteeriumid ja kord

Iga Euroopa riik, kes austab artiklis 2 viidatud väärtusi ning kohustub neid edendama, võib esitada avalduse 
liidu liikmeks astumiseks. Sellest avaldusest teavitatakse Euroopa Parlamenti ja riikide parlamente. Taotluse 
esitav riik esitab oma taotluse nõukogule, kes teeb ühehäälse otsuse pärast komisjoniga konsulteerimist ja 
nõusoleku saamist Euroopa Parlamendilt, kes otsustab oma liikmete absoluutse häälteenamusega. Arvesse 
võetakse liitu astumise kriteeriumeid, milles Euroopa Ülemkogu on kokku leppinud."

____________
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Euroopa Ühenduse asutamislepingusse tehtavad muudatused 2. lisa*23

A. Muudatused võrreldes 2004. aasta 
VVK raames kokkulepitud tulemustega Käesoleva lisa eesmärk on 

vajaduse korral selgitada täpset 
sõnastust (A) ja selgitada 
teatud sätete asukohta (B)

1) Artikli 42 lõppu lisatakse 2004. aasta VVK raames kokkulepitud muudatused:
"Kui nõukogu liige teatab, et esimeses lõigus osutatud õigustloova akti eelnõu mõjutaks tema 
sotsiaalkindlustussüsteemi tähtsaid põhimõtteid, kaasa arvatud selle kohaldamisala, kulu- või finantsstruktuuri, 
või mõjutaks selle süsteemi finantstasakaalu, võib ta nõuda, et küsimus esitataks Euroopa Ülemkogule. Sellisel 
juhul peatatakse õigusloomega seotud tavamenetlus. Pärast arutelu ja nelja kuu jooksul pärast kõnealuse 
menetluse peatamist Euroopa Ülemkogu:

a) saadab eelnõu tagasi nõukogule, mis lõpetab õigusloomega seotud tavamenetluse peatamise, või

b) ei võta meetmeid või taotleb, et komisjon esitaks uue ettepaneku; sellisel juhul ei loeta algselt esitatud 
õigusakti vastuvõetuks."

2) Vastavalt 2004. aasta VVK raames kokkulepitule asendatakse IV jaotis vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala käsitleva uue jaotise sätetega*, mis hõlmavad 1. peatükki (üldsätted), 2. peatükki 
(piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika), 3. peatükki (õigusalane koostöö tsiviilasjades), 4. 
peatükki (õigusalane koostöö kriminaalasjades) ja 5. peatükki (politseikoostöö).

a) peatükis (üldsätted) lisatakse [artiklisse III-262] järgmine uus teine lõik:
"Liikmesriigid võivad korraldada omavahel ja omal vastutusel kooskõlastus- ja koostöövorme, mida nad 
peavad asjakohaseks oma riigi julgeoleku kaitsmise eest vastutava halduse pädevate teenistuste vahel."

b) peatükis (õigusalane koostöö tsiviilasjades) asendatakse [artikli III-269] lõige 3 järgmisega:
3. Olenemata lõikest 2 sätestab perekonnaõiguse piiriüleseid mõjusid käsitlevad meetmed nõukogu, kes 
tegutseb vastava õigusloomega seotud menetluse kohaselt. Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal võtta vastu otsuse, millega määratakse kindlaks need 
perekonnaõiguse piiriülese toimega aspektid, mille kohta võib aktid võtta vastu tavamenetluse käigus.
Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Teises lõigus viidatud ettepanekust teavitatakse riikide parlamente. Kui ühe riigi parlament annab teada 
oma vastuseisust kuue kuu jooksul alates nimetatud teatamise kuupäevast, ei võeta teises lõigus osutatud 
otsust vastu. Vastuseisu puudumisel võib nõukogu otsuse vastu võtta."

  
23 Käesolevas lisas osutatakse tärniga (*), et lisatavad uuendused vastavad 2004. aasta VVK raames kokkulepitud uuendustele.
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c) peatükis (õigusalane koostöö kriminaalasjades) asendatakse [artikli III-270] lõige 3 ja 
[artikli III-271] lõige 4 järgmisega:
"3. Kui nõukogu liige leiab, et [artikli III-270 lõikes 2] [III-271 lõikes 1 või 2] osutatud direktiivi eelnõu 
mõjutaks tema kriminaalõigussüsteemi aluspõhimõtteid, võib ta nõuda, et direktiivi eelnõu esitataks 
Euroopa Ülemkogule. Sellisel juhul peatatakse õigusloomega seotud tavamenetlus. Pärast arutelu ja 
konsensuse korral saadab Euroopa Ülemkogu nelja kuu jooksul pärast kõnealuse menetluse peatamist 
eelnõu tagasi nõukogule, mis lõpetab õigusloomega seotud tavamenetluse peatamise.

Kui puudub kokkulepe, kuid vähemalt üheksa liikmesriiki soovib asjaomase direktiivi eelnõu alusel sisse 
seada tõhustatud koostöö, teavitavad liikmesriigid sellest Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni sama 
tähtaja jooksul. Sellisel juhul loetakse artikli [artikli I-44 lõikes 2] ja [artikli III-419 lõikes 1] osutatud luba 
tõhustatud koostöö alustamiseks antuks ning kohaldatakse tõhustatud koostöö sätteid.

d) peatükki (õigusalane koostöö kriminaalasjades) ja 5. peatükki (politseikoostöö) lisatakse 
järgmised uued viimased lõigud vastavalt [artikli III-274] lõikesse 1 ja [artikli III-275] 
lõikesse 3:
"Kui nõukogul puudub ühehäälne otsus, võib vähemalt üheksa liikmesriiki nõuda, et [määruse/meetmete] 
eelnõu esitataks Euroopa Ülemkogule. Sellisel juhul peatatakse nõukogus toimuv menetlus. Pärast arutelu 
ja konsensuse korral saadab Euroopa Ülemkogu nelja kuu jooksul pärast kõnealuse menetluse peatamist 
eelnõu tagasi nõukogule vastuvõtmiseks.

Kui puudub kokkulepe, kuid vähemalt üheksa liikmesriiki soovib asjaomase [määruse/meetmete] eelnõu 
alusel sisse seada tõhustatud koostöö, teavitavad liikmesriigid sellest Euroopa Parlamenti, nõukogu ja 
komisjoni sama tähtaja jooksul. Sellisel juhul loetakse artikli [artikli I-44 lõikes 2] ja [artikli III-419 lõikes 
1] osutatud luba tõhustatud koostöö alustamiseks antuks ning kohaldatakse tõhustatud koostöö sätteid.

[artikli III-275 lõikes 3 üksnes: "Teises ja kolmandas lõigus sätestatud erimenetlust ei kohaldata aktide 
suhtes, mis moodustavad Schengeni acquis' edasiarenduse."].

3) Artiklis 100 asendatakse lõige 1 järgmisega:
"1. "Ilma et see piiraks muude aluslepingutes sätestatud menetluste kohaldamist, võib nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal ja liikmesriikide vahelises solidaarsuse vaimus otsustada kehtestada majanduslikule olukorrale 
vastavad meetmed, eriti kui tekib tõsiseid raskusi teatud toodete varustamisel, eelkõige energeetika valdkonnas."

4) XIX jaotisesse (keskkond) lisatakse 2004. aasta VVK raames kokkulepitud muudatused, asendades 
artikli 174 viimase taande järgmisega:
"- "– piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks, eelkõige kliimamuutuste vastu 
võitlemiseks vajalike meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil."

5) Lisatakse 2004. aasta VVK poolt kokkulepitud uus jaotis energeetika kohta, asendades artikli [III-256] 
lõike 1 sissejuhatava lause järgmisega:
"1. Siseturu rajamisel ja toimimisel ning pidades silmas vajadust säilitada ja parandada keskkonda, on liidu 
energiapoliitikal liikmesriikide vahelise solidaarsuse vaimus järgmised eesmärgid: (...)".
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B. Selgitused teatud sätete asukoha kohta*

6) Kirikute ja mitteusuliste organisatsioonide staatus (Üldkohaldatavaid sätteid käsitleva II jaotise lõpus

7) Liidu kodakondsus (teine osa);

8) Kodanikualgatuse esitamise korra vastuvõtmise õiguslik alus [artikli I-47 lõige 4] (artikli 27 alguses);

9) Liidu institutsioonide, organite ja asutuste menetluste läbipaistvus (artikkel 255, üle viidud teise 
osasse);

10) Tööturu osapooled ja sõltumatu sotsiaalne dialoog (sotsiaalpoliitikat käsitleva peatüki alguses);

11) Solidaarsusklausel (uus VII jaotis välistegevust käsitlevas osas);

12) Euroopa ombudsman (artikkel 195);

13) Säte, mille kohaselt nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist käsitlevaid eeskirju 
kohaldatakse ka Euroopa Ülemkogu suhtes ([artikli I-25 lõige 3] Euroopa Ülemkogu käsitlevas uues 
1a. jaos);

14) Nõukogu koosseisude nimekirja vastuvõtmise õiguslikud alused [artikli I-24 lõige 4] ja nende 
koosseisude eesistuja määramise otsus (artikli I-24 lõige 7) ning artikli 205 lõike 2 asendamine 
kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamise eeskirjaga, mida kohaldatakse juhul, kui nõukogu ei tee 
otsust komisjoni ettepaneku põhjal [artikli I-25 lõige 2] (nõukogu käsitlevas 2. jaos);

15) Komisjoni koosseisu rotatsiooni süsteemi vastuvõtmise õiguslik alus [artikli I-26 lõike 6 punktid a ja 
b] (komisjoni käsitlev 3. jagu);

16) Euroopa Keskpank (viienda osa 4a. jagu);

17) Kontrollikoda (viienda osa 5. jagu);

18) Liidu nõuandvad organid (viienda osa 3. ja 4. peatükk);

19) Eraldi II jaotis finantssätete kohta (liidu omavahendeid, mitmeaastast finantsraamistikku, liidu 
aastaeelarvet, eelarve täitmist ja täitmise kinnitamist, ühissätteid ja pettuste tõkestamist käsitlevad 
peatükid);

20) III jaotis ja sätted tõhustatud koostöö kohta, sealhulgas Euroopa Liidu lepingu artikli 27 A muutmine 
artikliks 27 E ning artikli 40 muutmine artikliks 40 B, ning hääletamiskorra üksikasjade kohta 
[artikli I-44 lõige 3];

21) Artikli 309 muutmine koos liidu liikmesusest tulenevate teatud õiguste peatamise puhul kehtivate 
hääletamiseeskirjade üksikasjadega [artikli I-59 lõiked 5 ja 6];

22) Territoriaalse kohaldamisala üksikasjade lisamine üld- ja lõppsätetesse [artikli IV-440 lõiked 2–7].

________________________


