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ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu vajadusele jätkuvalt edendada ja tugevdada põhiõiguste kaitset ja 

täielikku väljaarendamist vastavalt aluslepingutele ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartale 

ning eelkõige vajadusele tagada ELi lepingu artiklis 2 ja kõigis asjaomastes artiklites 

sõnastatud Euroopa Liidu väärtuste järgimine ja edendamine ELis, selle institutsioonides 

ja kõigis liikmesriikides; rõhutab, et Euroopa institutsioonid peaksid olema selle tegevuse 

esirinnas, ning toonitab, et liikmesriigid peaksid tulemuslikult ja eeskujulikult neid 

kohustusi täitma;  

2. rõhutab, et ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga 

aitab oluliselt kaitsta ELi kodanike inimõigusi ja põhivabadusi liikmesriikides; võtab 

teadmiseks Euroopa Liidu Kohtu arvamuse 2/13, milles kohus leidis, et ELi ühinemist 

konventsiooniga käsitleva lepingu projekt ei ole ELi õigusega kooskõlas; palub komisjonil 

ja nõukogul käsitleda Euroopa Kohtu tõstatatud probleeme võimalikult kiiresti, et täiel 

määral täita ELi lepingu artikli 6 lõikes 2 sätestatud konventsiooniga ühinemise kohustus 

ja võimalikult kiiresti jätkata läbirääkimisi viisil, mis veelgi enam väärtustab õiguste 

kaitset ELis; 

3. juhib tähelepanu vajadusele kontrollida kõiki seadusandlikke ettepanekuid, sealhulgas 

rahvusvahelisi lepinguid ja üldiselt ELi poliitikat, et tagada nende vastavus põhiõiguste 

hartale; palub liikmesriikidel ja komisjonil tagada, et kõiki ELi õigusakte – eelkõige 

majanduse ja rahanduse kohandamisprogramme, mis on avaldanud negatiivset mõju 

paljude inimeste elutingimustele – rakendatakse jätkuvalt kooskõlas põhiõiguste harta ja 

Euroopa sotsiaalhartaga (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 151), eelkõige seoses 

majanduslike ja sotsiaalõiguste kaitsega; 

4. on seisukohal, et õiguste rikkumine, kuritarvitamine või ebavõrdsus liikmesriikides 

kahjustab demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid ning samuti inimeste usaldust Euroopa 

Liidu institutsioonide vastu; rõhutab parlamendi kui ainsa otse valitud institutsiooni rolli 

seadusandlike ettepanekute ja poliitika kontrollimisel, et tagada nende vastavus hartale; 

kutsub ELi seadusandjaid üles edendama ELi väärtusi, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 3, eelkõige edendama kaasatust ja võrdõiguslikkust, nagu on nõutud 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 8, 9 ja 10;  

5. tuletab meelde, et selles osas on vaja varasemast enam tagada Euroopa Liidus inimõiguste 

edendamise ja kaitse sisemiste ja väliste aspektide ühtsus, sealhulgas rahvusvahelistes 

lepingutes, ning rõhutab, et seadusandlus ja poliitikakujundamine turvalisuse ja 

õigusküsimuste ning ELi poliitika välismõõtme vallas peaks toimuma kooskõlas nii 

põhiõiguste harta kui ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, sest 

turvalisuse ja õigusküsimuste valdkonna poliitika eesmärk peab olema vabaduse ja 

põhiõiguste tagamine ja kaitse; 

6. rõhutab, kui tähtis on tagada kõigis liikmesriikides õigusriigi põhimõtete tulemuslik ja 

sidus kaitse ning vältida põhiõiguste rikkumisi, ning tunnistab, et õigusriigi põhimõtetel 
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on põhiõiguste rikkumiste vältimises keskne roll; tuletab meelde, et põhiõigused on ELi 

väärtuste lahutamatu osa ning et ELi lepingu artiklis 7 on sätestatud mehhanism 

reageerimiseks juhul, kui mõni liikmesriik rikub oluliselt ja jätkuvalt ELi lepingu artiklis 2 

osutatud väärtusi, või kui tekib ilmne oht, et oluline rikkumine võib aset leida, ning 

toonitab, et võrdse kohtlemise tagamiseks tuleks artiklit 7 kohaldada ühetaoliselt kõikide 

liikmesriikide suhtes; 

7. väljendab seetõttu heameelt seoses komisjoni 11. märtsi 2014. aasta raamsätetega ELi uue 

õigusriigi tugevdamise raamistiku kohta ning üldasjade nõukogu 16. detsembri 2014. 

aasta otsusega algatada nõukogus liikmesriikide vaheline pidev dialoog õigusriigi olukorra 

teemal ELis, kuna mõlemaid mehhanisme tuleks kohaldada enne ELi lepingu artikli 7 

kohase menetluse algatamist, ning palub komisjoni ja nõukogu, et nad parlamenti 

olukorrast regulaarselt teavitaksid; 

8. juhib samas siiski tähelepanu suurtele takistustele selle rakendamise ees ning eriti 

asjaolule, et liidu põhiväärtuste olulise ja jätkuva rikkumise ametlikuks tuvastamiseks 

mõnes liikmesriigis vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikele 2 on vaja nõukogu ühehäälset 

otsust; 

9. nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid kehtestaksid täiendava mehhanismi 

tulemuslikuks järelevalveks põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete järgimise üle 

liikmesriikides; on seisukohal, et – ilma, et see piiraks mehhanisme, mida juba 

kohaldatakse oluliste ja jätkuvate rikkumiste korral – peaks kavandatav alternatiiv 

 a) laiendama Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti volitusi, andes neile õiguse rakendada 

järelevalvet põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete järgimise üle kõigis liikmesriikides 

nii Euroopa Liidu õiguse rakendamise raames kui ka väljaspool seda, et Põhiõiguste 

Amet saaks avalikustada teavet põhiõiguste rikkumise kohta liikmesriikide poolt; 

 b) võimaldama komisjonil Põhiõiguste Ameti aruannete tulemuste põhjal algatada 

rikkumismenetlusi seoses ELi lepingu artikli 2 rikkumisega, et tulemuslikult tagada 

põhiõiguste kõrgetasemeline kaitse liikmesriikides; 

10. toonitab, kui oluline on koostöö ELi institutsioonide ja liikmesriikide parlamentide vahel 

ning samuti nende organite koostöö Euroopa Nõukogu ja teiste organisatsioonidega; 

rõhutab, et vähemuste õiguste kaitse on demokraatia üks põhiprintsiipe, ning taunib 

vähemuste, kaitsetute inimeste ja kogukondade mis tahes diskrimineerimist, nagu on 

osutatud ELi lepingu artiklis 2, ning märgib ära nõukogu otsuse jälgida inimõiguste 

olukorda Euroopa Liidus; 

11. tuletab meelde, kui oluline on ELi õiguse õigeaegne ja nõuetekohane ülevõtmine ja 

rakendamine, eriti kui see mõjutab ja arendab põhiõigusi; 

12. rõhutab vajadust tugevdada institutsioonide läbipaistvust, demokraatlikku vastutust ja 

avatust ELis ning nõuab tungivalt, et ELi pädevad institutsioonid ja kõik liikmesriigid 

 – püüdleksid visamalt selle poole, et vaadata viivitamata läbi määrus (EÜ) nr 1049/2001 

üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele, 

et tagada maksimaalne läbipaistvus ja lihtsustatud kord üldsuse juurdepääsuks teabele 
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ja dokumentidele; palub sellega seoses, et komisjon taaskäivitaks juurdepääsetavuse 

akti (Accessibility Act) seadusandliku algatuse valdkonnaülese vahendi kujul, mis võib 

parandada puudega isikute kaitset ning tagada kõigi ELi sellealaste poliitikameetmete 

sidususe; 

 – algataksid parlamendi käesoleva ametiaja jooksul Euroopa kodanikualgatuse määruse 

(määrus (EL) nr 211/2011) läbivaatamise, et parandada selle toimimist, lisades 

muudatusi, et kõrvaldada mis tahes haldus-, korralduslikud ja rahalised piirangud, 

mistõttu kõik ELi kodanikud ei saa Euroopa kodanikualgatuse kaudu nõuetekohaselt 

teostada oma demokraatlikku mõjuvõimu, nagu on sätestatud aluslepingutes; nõuab 

tungivalt, et komisjon lisaks oma ettepanekusse vajalikud sätted, et teha lõpp 

olukorrale, kus teatud kodanikerühmad, näiteks pimedad või välismaal elavad isikud, 

ei saa kasutada kodanikualgatuste toetamise õigust, kuna selline vahetegemine piirab 

kodanike võrdõiguslikkust ja osalemist; 

 – algataksid direktiivi 93/109/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 

liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada 

õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel) läbivaatamise, et 

aidata ELi kodanikel, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, osaleda 

Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaliikmesriigis; palub, et liikmesriigid 

võimaldaksid Euroopa Parlamendi valimistel hääletada kõigil oma kodanikel, ka neil, 

kes elavad väljaspool ELi, eelkõige korraldades selleks aegsasti teabekampaaniaid; 

 – võtaksid asjakohaselt arvesse kasvavat osa elanikkonnast, kes on täielikult kaotanud 

õiguse parlamendivalimistel hääletada, kuna neil ei ole õigust valida oma kodumaal 

ega oma elukohariigis. 
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