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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1.  rõhutab Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud ühisväärtusi, millele Euroopa Liit 

tugineb; 

2.  rõhutab, et liit rajaneb ühistel põhimõtetel ning sellistel väärtustel nagu inimväärikuse 

austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriigi põhimõte ja inimõiguste, kaasa 

arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine; on seisukohal, et liidu 

organid ja institutsioonid ning liikmesriigid peaksid andma eeskuju oma kohustusi 

ausalt täites ning liikuma konsensuse ja õigusriigi põhimõtte kui üldtunnustatud 

väärtuse ühtse mõistmise suunas kõigis 28 liikmesriigis ja liidu institutsioonides, nii et 

kõik asjaosalised kohaldaksid seda õiglaselt ja erapooletult; 

3.  on seisukohal, et õigusriigi põhimõtte austamine on põhiõiguste kaitsmise eeltingimus 

ja et see on eriti oluline ELis, kuna see on ka aluslepingutest ja rahvusvahelisest 

õigusest tulenevate õiguste ja kohustuste järgimise eeltingimus; 

4.  on veendunud, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamused ja järeldused ning 

Euroopa Liidu Kohtu praktika loovad hea aluse Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja 

põhiõiguste hartas sätestatud õiguste tõlgendamiseks; 

5.  tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõige 2 kohustab liitu ühinema 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, mistõttu nõuab, et seda 

tehtaks; 

6.  märgib, et hiljuti mõningates liikmesriikides toimunud sündmused näitasid, et 

suutmatust järgida õigusriigi põhimõtet ja austada põhiõigusi ei ole suudetud 

nõuetekohaselt ära hoida, kui võtta arvesse selle tulemusena liikmesriikide vahel 

tekkinud probleeme ja asjaolu, et liidu institutsioonid sellele kiiresti ja mõjusalt ei 

reageeri; 

7.  on seisukohal, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 sätestatud menetlus jääb viimaseks 

abinõuks, mida vaevalt kunagi täies mahus rakendatakse, kuna Euroopa Ülemkogu 

ühehäälsuse nõude tõttu on raske otsuseid langetada; märgib, et liidul puudub 

õiguslikult siduv mehhanism, mille abil korrapäraselt kontrollida, kuidas liikmesriigid ja 

liidu institutsioonid ELi põhiväärtusi ja põhiõigusi järgivad; 

8.  võtab teadmiseks komisjoni poolt 2014. aastal kehtestatud õigusriigi raamistiku1 ja 

üldasjade nõukogus 2014. aasta detsembris algatatud iga-aastase õigusriigi teemalise 

dialoogi; ootab, et erinevate õigusriigi mehhanismide ühendamiseks sõnastataks ühised 

seisukohad, et tagada selliste mehhanismide tulemuslikkus põhiõiguste ja demokraatlike 

väärtuste järgimisel kogu liidus; palub komisjonil ja nõukogul Euroopa Parlamenti neist 

küsimustest korrapäraselt teavitada; nõuab sellegipoolest, et kõik liidu institutsioonid 

                                                 
1 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatis „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik” (COM(2014)0158). 
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tegutseksid laiema ja ühtse demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise 

nimel, mida kohaldataks kõigis liikmesriikides ja liidu institutsioonides; soovitab 

seepärast võtta vastu kodanike, valitsuste ja liidu institutsioonide vaheline ühine 

demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste pakt;  

9.  peab oluliseks edendada liidu ja selle liikmesriikide vahel pidevat dialoogi ja tegevust 

tugevama konsensuse saavutamiseks, et edendada ja kaitsta demokraatiat, õigusriigi 

põhimõtet ja põhiõigusi, mis aitaks täiesti läbipaistval ja objektiivsel viisil kaitsta 

aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud ühiseid väärtusi; on veendunud, et 

aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud põhiõiguste ja väärtuste osas ei saa olla 

mingit kompromissi; 

10.  rõhutab, et Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel peaks olema tähtis osa 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud ühiste väärtustega seoses saavutatu 

hindamisel ja nende väärtuste järgimise jälgimisel; märgib Euroopa Parlamendi keskset 

tähtsust selles, et jätkata liidu ühise konsensuse raames vajalikku katkematut arutelu 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste üle, arvestades seejuures meie 

ühiskonnas toimunud muutusi; on seisukohal, et nimetatud väärtuste ja põhimõtete 

rakendamise aluseks peab olema ka tulemuslik kontroll selle üle, kuidas hartaga tagatud 

põhiõigusi järgitakse; 

11.  tunnistab kodanikuühiskonna organisatsioonide keskset tähtsust demokraatlike 

väärtuste, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste edendamisel; 

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused: 

12.  soovitab luua ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste põhjaliku 

mehhanismi, mis hõlmaks kõiki asjaomaseid sidusrühmi; leiab, et võib-olla tuleb selleks 

muuta aluslepingut, järgides aeganõudvat, kuid liidu demokraatlike põhimõtete ühise 

kaitse seisukohalt vajalikku menetlust, kuid et esialgse mehhanismi saab luua kehtivate 

aluslepingute raamides, näiteks institutsioonidevahelise kokkuleppega, tingimusel, et 

see ei kahjusta Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 toodud mehhanismi ega konkureeri 

sellega, vaid pigem täiendab seda ja valmistab ette selle rakendamist; nõuab, et kõiki 

liikmesriike koheldaks võrdselt ja et ühtegi otsust ei tehtaks vaid puhtpoliitilistel 

põhjustel; 

13.  juhib tähelepanu sellele, et kui liit oma rahvusvahelistes lepingutes kehtestab nõuded 

inimõiguste kaitsmiseks ja edendamiseks, peab ta tagama ka selle, et kõik liikmesriigid 

ja institutsioonid järgiksid õigusriigi põhimõtet ja austaksid põhiõigusi; 

14.  nõuab ELi eri institutsioonide esitatud algatuste kooskõlastamist ja on seisukohal, et 

korrapäraselt tuleks korraldada mitteametlikke kolmepoolseid kohtumisi, et tagada sidus 

ELi lähenemisviis ja kehtestada täielikul konsensusel põhinev inimõiguste, õigusriigi 

põhimõtte ja demokraatia nn töine määratlus;  

15.  soovitab sõlmida kokkulepe, et kehtestada iga-aastane põhiõigustealase poliitika 

tsükkel, mis on osa kõigi sidusrühmade vahel toimuvast mitmeaastasest struktureeritud 

dialoogist; sellega seoses soovitab Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel 

korraldada igal aastal arutelu, millel käsitletakse demokraatia ja õigusriigi põhimõtete 

ning põhiõiguste järgimise seisu liidus; on veendunud vajaduses seada nimetatud 
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arutelul võrdlusnäitajad ja eesmärgid, mis tuleb saavutada, ning pakkuda välja vahendid 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste osas saavutatud liidu ühise konsensuse 

raames aastast aastasse toimuvate muutuste hindamiseks;  

16.  soovitab korraldada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi käsitleva iga-

aastase üleeuroopalise parlamentaarse arutelu osana Euroopa Parlamendi, liikmesriikide 

parlamentide, komisjoni ja nõukogu vahelisest mitmeaastasest struktureeritud 

dialoogist, millesse kaasatakse ka kodanikuühiskond, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 

ja Euroopa Nõukogu; 

17.  soovitab iga-aastase üleeuroopalise parlamentaarse arutelu korraldada nii, et see 

hõlmaks eesmärkide seadmist ja vahendite leidmist aastast aastasse toimuvate muutuste 

hindamiseks, samuti võimalust anda aru eesmärkide või soovituste täitmisest; lisaks 

soovitab kiirendada menetlusi selliste vahendite loomiseks, mis lisaks iga-aastaste 

muutuste vahetule ja tulemuslikule jälgimisele tagaksid ka kõigi asjaomaste osapoolte 

võetud kohustuste täitmise; 

18.  eelnimetatud parlamentaarse arutelu järelmeetmetena peab väga vajalikuks võimalust 

esitada igal aastal täiskogu istungil resolutsiooni ettepanek; 

19.  palub, et komisjon ja nõukogu võimalikult kiiresti tegeleksid Euroopa Kohtu arvamuses 

2/13 tõstatatud mureküsimustega, et täita Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 sätestatud 

kohustus ühineda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. 
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