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Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 

toimimises 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Kohtute sõltumatus eeldab 

eelkõige, et asjaomane kohtuorgan on 

suuteline täitma oma ametiülesandeid 

täiesti iseseisvalt, olemata kellegagi 

hierarhilises või alluvussuhtes ja saamata 

kelleltki korraldusi või juhiseid, ning et ta 

on seega kaitstud väljastpoolt tuleva 

sekkumise või surve eest, mis võib 

kahjustada selle organi liikmete 

otsustusvabadust ja mõjutada nende 

otsuseid. Sõltumatuse ja erapooletuse 

tagatised eeldavad selliste normide 

olemasolu, mis puudutavad muu hulgas 

organi koosseisu, selle liikmete nimetamist 

ja ametiaega ning nende taandamise ja 

tagasikutsumise aluseid, ning mis lubavad 

ümber lükata isiku põhjendatud kahtlusi 

selles suhtes, kas nimetatud organi tegevust 

ei mõjuta välised tegurid ja kas nimetatud 

organ on tema ees olevate huvide suhtes 

neutraalne. 

(7) Kohtute sõltumatus eeldab 

eelkõige, et asjaomane kohtuorgan on 

suuteline täitma oma ametiülesandeid 

täiesti iseseisvalt, olemata kellegagi 

hierarhilises või alluvussuhtes ja saamata 

kelleltki korraldusi või juhiseid, ning et ta 

on seega kaitstud väljastpoolt tuleva 

sekkumise või surve eest, mis võib 

kahjustada selle organi liikmete 

otsustusvabadust ja mõjutada nende 

otsuseid. Kohtute sõltumatus eeldab ka 

seda, et kohus distantseerib end 

ühtemoodi nii menetlusosalistest kui ka 

nende huvist menetluse sisu vastu. See 

aspekt eeldab objektiivsust ja igasuguse 

huvi puudumist menetluse tulemuse vastu 

peale õigusriigi põhimõtte range 

kohaldamise. Sõltumatuse ja erapooletuse 

tagatised eeldavad selliste normide 

olemasolu, mis puudutavad muu hulgas 

organi koosseisu, selle liikmete nimetamist 

ja ametiaega ning nende hääletamisest 

hoidumise, taandamise ja tagasikutsumise 

aluseid, ning mis lubavad ümber lükata 

isiku põhjendatud kahtlusi selles suhtes, 

kas nimetatud organi tegevust ei mõjuta 

välised tegurid ja kas nimetatud organ on 

tema ees olevate huvide suhtes neutraalne. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Kohtu sõltumatuse nõue tähendab 

ka seda, et distsiplinaarsüsteem, mis 

reguleerib neid, kellel on ülesanne 

lahendada vaidlusi, peab andma vajalikud 

tagatised, et vältida riski, et seda 

kasutatakse kohtuotsuste sisu poliitilise 

kontrolli süsteemina. Eeskirju, milles 

määratletakse eelkõige nii 

distsiplinaarrikkumisena käsitletav 

käitumine kui ka tegelikult kohaldatavad 

karistused, millega nähakse ette 

sõltumatu organi kaasamine vastavalt 

korrale, mis kaitseb täielikult Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas artiklites 47 ja 

48 sätestatud õigusi, eelkõige kaitseõigusi, 

ja millega nähakse ette võimalus algatada 

kohtumenetlus, millega vaidlustatakse 

distsiplinaarorganite otsused, käsitletakse 

tagatisena, mis on hädavajalik kohtu 

sõltumatuse tagamiseks. 

Or. en 



 

AM\1173550ET.docx  PE631.634v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0469/81 

Muudatusettepanek  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 

toimimises 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 
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Artikkel 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 a 

 Järelevalve 

 Komisjon jälgib ja hindab pidevalt, kas 

liidu õigusakte rakendatakse korrektselt 

ja kas õigusriiginõue on täidetud.  

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) vajaduse korral eelarve kaudse 

täitmise peatamine ja selle asemel otsese 

täitmise alustamine; 

Or. en 

 

 


