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B8-0524/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon vajaduse kohta luua terviklik demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism 

(2018/2886(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 2, 

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 3 lõiget 6, artikleid 4 ja 5 ning eelkõige pädevuse 

andmise ja subsidiaarsuse põhimõtteid, 

– võttes arvesse ELi lepingu artiklit 7 õigusriigi põhimõtte olulise rikkumise ohu või 

olulise ja jätkuva rikkumise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 258 

rikkumismenetluse kohta, 

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 295 institutsioonidevaheliste kokkulepete 

kohta, 

– võttes arvesse komisjoni 2017. aasta aruannet EL õiguse kohaldamise järelevalve kohta 

(COM(2018)0540), 

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta1, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et liit on õigusel põhinev ühendus ja tegutseb üksnes talle liikmesriikide 

poolt aluslepingutega antud pädevuse piires, ning arvestades, et selle pädevuse 

kasutamise suhtes kohaldatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid; 

B. arvestades, et liit viib oma eesmärke ellu asjakohaste vahenditega vastavalt talle antud 

pädevusele; 

C. arvestades, et ELi lepingu artikli 7 kohaselt on nõukogul ja Euroopa Ülemkogul 

pädevus järeldada ilmset ohtu, et mõni liikmesriik rikub oluliselt liidu aluseks olevaid 

ühiseid väärtusi, või teha järeldus nende jätkuva rikkumise kohta; 

D. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaselt võib komisjon aluslepingute 

rikkumise eest esitada liikmesriigi vastu hagi Euroopa Liidu Kohtusse; 

E. arvestades, et need menetlused võivad kaasa tuua aluslepingute rikkumise eest 

liikmesriigi suhtes sanktsioonide kehtestamise, sealhulgas hääleõiguse peatamise 

nõukogus ja rahalised karistused; 

                                                 
1 ELT C 215, 19.6.2018, lk 162. 
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F. arvestades, et 2017. aastal esitas komisjon ELi toimimise lepingu artiklis 258 sätestatud 

menetluse alusel liikmesriikide vastu 716 kaebust aluslepingute rikkumise eest; 

G. arvestades, et Euroopa Parlament kutsus oma 2016. aasta resolutsioonis komisjoni üles 

esitama ettepanekut luua uus institutsioonidevaheline demokraatia, õigusriigi põhimõtte 

ja põhiõiguste mehhanism, millega nähakse ette iga-aastane aruanne, mille koostab 

ekspertide komitee ning milles käsitletakse ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste 

järgimist liikmesriikides ja mis hõlmab riigipõhiseid soovitusi; 

H. arvestades, et vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 295 on institutsioonidevaheliste 

kokkulepete vahendi eesmärk tugevdada koostööd ELi institutsioonide vahel 

aluslepingutega antud olemasolevate pädevuste raames; 

I. arvestades, et komisjoni kõrged ametnikud, sealhulgas asepresident Frans Timmermans, 

on olnud kavandatava demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi 

suhtes skeptilised ega ole pidanud seda lisaks olemasolevatele menetlustele vajalikuks 

ning on esile toonud tõsiseid kahtlusi seoses ettepaneku õiguspärasuse, institutsioonilise 

legitiimsuse ja jõustatavusega; 

1. tunnistab, et ELil on olemas piisavad aluslepingutest tulenevad mehhanismid, et hoida 

ära liidu aluseks olevate õiguste ja väärtuste erakorralisi rikkumisi; 

2. tuletab meelde, et vastavalt ELi lepingu artiklile 2 on demokraatia, õigusriik ja 

inimõiguste austamine liikmesriikide ühised väärtused; rõhutab, et EL ei tohi seada 

kahtluse alla ühegi liikmesriigi õiguspärast olemust ilma piisavate tõenditeta, mida on 

kontrollitud õigusaktidel põhinevate eeskirjade alusel, välja arvatud juhul, kui kahtlus 

on õigustatud pädevate asutuste tehtud lõplike ja piisavalt põhjendatud otsustega, mis 

on vastu võetud aluslepingu asjaomaste menetluste raames; 

3. tunnistab, et aluslepingutest tuleneva kindla aluse puudumisel läheks jätkuv püüdlemine 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise poole vastuollu 

liidu aluseks olevate põhimõtete ja väärtustega ning seega ka õigusriigi, pädevuse 

andmise ja subsidiaarsuse põhimõtetega; rõhutab, et demokraatia, õigusriigi põhimõtte 

ja põhiõiguste mehhanismi loomine ületaks ELi lepingu artikli 7 ja ELi toimimise 

lepingu artikli 258 kohaseid olemasolevaid pädevusi ning kujutaks endast ka ELi 

toimimise lepingu artikli 295 kohase institutsioonidevaheliste kokkulepete vahendi 

kuritarvitamist; 

4. palub komisjonil, nõukogul ja Euroopa Ülemkogul kohaldada aluslepingute kohaseid 

vahendeid õiglaselt ja vastutustundlikult, et kaitsta ühiseid väärtusi ja õigusriigi 

põhimõtet; 

5. nõuab, et järgitaks ELi lepingu artiklis 7 ja ELi toimimise lepingu artiklis 354 sätestatud 

toimimisviisi reguleerivaid põhimõtteid ja demokraatlike riikide poliitikavalikute 

vastastikuse austamise aluspõhimõtet; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tegutsema 

aluslepingutega sätestatud raamistikus ja dialoogi vaimus; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 



 

PE624.232v01-00 4/4 RE\1168378ET.docx 

ET 

 

 


