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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 27 a. rõhutab, et liikmesriikide vahel 
piirikontrolli taaskehtestamine 
inimõiguste täieliku austamise 
tingimustes on valdaval enamikul 
juhtudel olnud nii vajalik kui ka edukas, 
sest see on peatanud ebaseaduslike 
rändajate, uimastite ja relvade liikumise 
liikmesriikide vahel; palub komisjonil 
sellega seoses austada liikmesriike, kes on 
otsustanud kontrollida oma piire kogu 
liidu parimates huvides;
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28. tuletab meelde ELi lepingu artiklis 
6 sätestatud kohustust ühineda Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga; palub komisjonil võtta 
vajalikud meetmed, et kõrvaldada 
juriidilised tõkked, mis takistavad 
ühinemisprotsessi lõpuleviimist, ning 
esitada liidu Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ühinemise kohta uus lepingu eelnõu, 
millega pakutakse positiivseid lahendusi 
vastuväidetele, mille Euroopa Liidu Kohus 
esitas oma 18. detsembri 2014. aasta 
arvamuses 2/13; on arvamusel, et 
lõpuleviimisele järgneksid uued 
kaitsemehhanismid, mis kaitseksid liidu 
kodanike ja elanike põhiõigusi, ning see 
annaks inimõiguste jõustamiseks 
lisamehhanismi, nimelt võimaluse esitada 
Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebusi 
seoses ELi õigusakte rakendava ELi 
institutsiooni või liikmesriigi tegevusest 
tuleneva inimõiguste rikkumisega, mis 
kuulub konventsiooni kohaldamisalasse; on 
samuti arvamusel, et Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtupraktika annab seetõttu 
märkimisväärse panuse praegusesse ja 
tulevasse ELi tegevusse, mis on seotud 
inimõiguste ja põhivabaduste järgimise ja 
edendamisega kodanikuõiguste, justiits- ja 
siseasjade valdkonnas – lisaks Euroopa 
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Kohtu kohtupraktikale samas valdkonnas; Kohtu kohtupraktikale samas valdkonnas; 
peab sellega seoses kahetsusväärseks 
asjaolu, et Euroopa Liidu Kohus ei ole 
siiani andnud kohtunikele õigust 
väljendada vabalt eriarvamusi, mis on 
vastuolus Euroopa Kohtu otsuste üha 
suurema poliitilise rolliga; väljendab 
kahtlust selle kohta, kas see poliitika on 
tänapäevases demokraatias põhjendatud; 
märgib, et Strasbourgis asuvas Euroopa 
Inimõiguste Kohtus on palju aastaid 
olnud tavaks lubada eriarvamusi, mis on 
toonud kaasa parema ja selgema 
kohtupraktika;
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