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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse õigusprogramm
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0384),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 81 lõikeid 1 
ja 2 ning artikli 82 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile 
ettepaneku (C8-0235/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
ühiseid nõupidamisi, mis viidi läbi kodukorra artikli 55 kohaselt,

– võttes arvesse õiguskomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
raportit ning eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste kaitsmist ja tugevdamist, jagamist 
kodanike ja rahvaste vahel liidus ja 
seadmist Euroopa ühiskondades kesksele 
kohale. Seepärast luuakse liidu eelarves 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste kaitsmist ja tugevdamist, jagamist 
kodanike ja rahvaste vahel liidus ja 
seadmist Euroopa ühiskondades kesksele 
kohale. Seepärast luuakse liidu eelarves 
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uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi ja lõhenemisega, on varasemast 
veelgi tähtsam edendada, tugevdada ja 
kaitsta õigust, õigusi ja ELi väärtusi: 
inimõigusi, inimväärikuse austamist, 
vabadust, demokraatiat, võrdsust, 
õigusriigi põhimõtet. Sellel on Euroopa 
poliitilise, ühiskondliku, kultuurilise ja 
majanduselu jaoks sügav ja vahetu mõju. 
Olles osa uuest fondist, koondab õiguste ja 
väärtuste programm enda alla Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1381/201310 aastateks 2014–2020 
loodud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programmi ning nõukogu 
määrusega (EL) nr 390/201411 loodud 
programmi „Kodanike Euroopa“. 
Õigusprogramm (edaspidi „programm“) 
jätkab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1381/201312 aastateks 
2014–2020 loodud õigusprogrammi 
(edaspidi „eelkäija programm“), jätkates 
integreeritud Euroopa õigusruumi loomise 
ja piiriülese koostöö toetamist.

uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi ja lõhenemisega ning käimas 
on Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
kohased menetlused, mis on seotud
õigusriigi põhimõtte süstemaatilise 
rikkumisega, samuti rikkumismenetlused 
õigusriigi põhimõtte küsimustes 
liikmesriikides, on varasemast veelgi 
tähtsam edendada, tugevdada ja kaitsta 
õigust, õigusi ja ELi väärtusi: inimõigusi, 
inimväärikuse austamist, vabadust, 
demokraatiat, võrdsust, õigusriigi 
põhimõtet. Sellel on Euroopa poliitilise, 
ühiskondliku, kultuurilise ja majanduselu 
jaoks sügav ja vahetu mõju. Olles osa uuest 
fondist, koondab õiguste ja väärtuste 
programm enda alla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1381/201310

aastateks 2014–2020 loodud õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ning nõukogu määrusega (EL) 
nr 390/201411 loodud programmi 
„Kodanike Euroopa“. Õigusprogramm 
(edaspidi „programm“) jätkab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1381/201312 aastateks 2014–2020 
loodud õigusprogrammi (edaspidi „eelkäija 
programm“), jätkates integreeritud 
Euroopa õigusruumi loomise ja piiriülese 
koostöö toetamist.

__________________ __________________

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

11 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

11 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115,
17.4.2014, lk 3).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
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nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) on ette 
nähtud vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala loomine, kus austatakse 
põhiõigusi ning liikmesriikide erinevaid 
õigussüsteeme ja -traditsioone. Selleks 
võib liit võtta vastu meetmeid, mille abil 
arendada tsiviilasjades tehtavat õigusalast 
koostööd ja kriminaalasjades tehtavat 
õigusalast koostööd ning edendada ja 
toetada liikmesriikide tegevust 
kuritegevuse ennetamise alal. Euroopa 
õigusruumi edasiarendamisel tuleb tagada, 
et austataks põhiõigusi ning ühiseid 
põhimõtteid ja väärtuseid, nagu 
mittediskrimineerimine, sooline 
võrdõiguslikkus, kõikidele inimestele
tagatud tegelik juurdepääs 
õigusemõistmisele, õigusriik ja hästi toimiv 
kohtusüsteem.

(4) Õigusriigi ja demokraatia täielik 
järgimine ja edendamine on ülioluline, et 
suurendada inimeste usaldust liidu vastu. 
Õigusriigi põhimõtte järgimine liidus on 
põhiõiguste kaitsmise eeltingimus ning 
kõikide aluslepingutes sätestatud õiguste 
ja kohustuste kaitsmise eeltingimus. 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) on ette 
nähtud vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala loomine, kus austatakse 
põhiõigusi ning liikmesriikide erinevaid 
õigussüsteeme ja -traditsioone. Viis, kuidas 
õigusriigi põhimõtet rakendatakse 
liikmesriikides, täidab olulist rolli 
liikmesriikide ja nende õigussüsteemide 
vahelise vastastikuse usalduse tagamisel. 
Seepärast tuleks programmiga edendada 
ja kaitsta põhiõigusi, demokraatiat ja 
õigusriiki kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja riikidevahelisel tasandil. 
Selleks võib liit võtta vastu meetmeid, 
mille abil arendada tsiviilasjades tehtavat 
õigusalast koostööd ja kriminaalasjades 
tehtavat õigusalast koostööd ning edendada 
ja toetada liikmesriikide tegevust 
kuritegevuse ennetamise alal, keskendudes 
eriti keskkonna-alastele kuritegudele ja 
põhiõiguste rikkumistele, nt 
inimkaubandus, samuti muudele rasketele 
piiriülestele kuritegudele. Euroopa 
õigusruumi edasiarendamisel tuleks
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tagada, et austataks põhiõigusi ning ühiseid 
põhimõtteid ja väärtuseid, nagu 
mittediskrimineerimine, sooline 
võrdõiguslikkus, kõikidele ohvritele ilma 
diskrimineerimiseta tagatud tegelik 
juurdepääs õigusemõistmisele, õigusriik ja 
hästi toimiv kohtusüsteem, pannes erilist 
rõhku välistegevuse vahenditega seotud 
õigusalase koostöö piiriülesele 
iseloomule.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas seletuskirjaga, lk 4, „välis-, arengukoostöö- ja 
laienemispoliitika“.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) ELi toimimise lepingu artikli 81 
lõike 2 punkti h ja artikli 82 lõike 1 punkti 
c järgi toetab liit kohtunike ja 
kohtutöötajate koolitust kui vahendit, 
millega parandada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd, mis põhineb kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõttel. Õigusvaldkonna 
spetsialistide koolitamine on oluline 
vahend, mille abil kujundada ühine 
arusaamine sellest, kuidas õigusriigi 
põhimõtet kõige paremini tagada. See aitab 
ehitada Euroopa õigusruumi, luues 
liikmesriikide õigusvaldkonna 
spetsialistide hulgas ühise õiguskultuuri. 
On äärmiselt oluline tagada õiguse 
korrektne ja ühtne kohaldamine liidus ning 
vastastikune usaldus õigusvaldkonna 
spetsialistide vahel piiriülestes menetlustes. 
Käesolevast programmist toetatavad 

(8) ELi toimimise lepingu artikli 81 
lõike 2 punkti h ja artikli 82 lõike 1 punkti 
c järgi toetab liit kohtunike ja 
kohtutöötajate koolitust kui vahendit, 
millega parandada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd, mis põhineb kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõttel. Õigusvaldkonna 
spetsialistide koolitamine on oluline 
vahend, mille abil kujundada ühine 
arusaamine sellest, kuidas õigusriigi 
põhimõtet kõige paremini tagada. See aitab 
ehitada Euroopa õigusruumi, luues 
liikmesriikide õigusvaldkonna 
spetsialistide hulgas ühise õiguskultuuri. 
On äärmiselt oluline tagada õiguse 
korrektne ja ühtne kohaldamine liidus ning 
vastastikune usaldus õigusvaldkonna 
spetsialistide vahel piiriülestes menetlustes, 
samuti liidu jagatud väärtuste, eriti 
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koolitusmeetmed peaksid tuginema 
põhjalikele koolitusvajaduste hindamistele, 
neis peaks kasutatama modernset 
koolitusmetoodikat, need peaksid hõlmama 
piiriüleseid üritusi, kuhu on kaasatud eri 
liikmesriikide õigusvaldkonna spetsialistid, 
sisaldama aktiivset õppimist ja võrgustiku 
loomise elemente ning olema 
jätkusuutlikud.

põhiõiguste kohaldamine ning 
rakendamine õiguspraktikas. Käesolevast 
programmist toetatavad koolitusmeetmed 
peaksid tuginema põhjalikele 
koolitusvajaduste hindamistele, neis peaks 
kasutatama modernset koolitusmetoodikat, 
need peaksid hõlmama piiriüleseid üritusi, 
kuhu on kaasatud eri liikmesriikide 
õigusvaldkonna spetsialistid, sisaldama 
aktiivset õppimist ja võrgustiku loomise 
elemente ning olema jätkusuutlikud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2, „põhjused ja eesmärgid“.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Õigusalane koolitus võib hõlmata 
erinevaid osalejaid, nagu liikmesriikide 
õigus-, kohtu- ja haldusasutused, 
akadeemilised asutused, õigusalase 
koolituse eest vastutavad riiklikud 
asutused, Euroopa tasandil tegutsevad 
koolitusorganisatsioonid või -võrgustikud 
või liidu õiguse kohtukoordinaatorite 
võrgustikud. Asutustele ja üksustele, kes 
tegutsevad Euroopa üldistes huvides 
õigusalatöötajate koolituse valdkonnas,
nagu Euroopa õigusalase koolituse 
võrgustik (European Judicial Training 
Network – EJTN), Euroopa 
Õigusakadeemia (Academy of European 
Law – ERA), Euroopa kohtunike 
nõukogude võrgustik (European Network 
of Councils for the Judiciary –ENCJ), 
Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu 
pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate 
Kohtute Assotsiatsioon (Association of the 

(9) Õigusalane koolitus võib hõlmata 
erinevaid osalejaid, nagu liikmesriikide 
õigus-, kohtu- ja haldusasutused, 
akadeemilised asutused, õigusalase 
koolituse eest vastutavad riiklikud 
asutused, Euroopa tasandil tegutsevad 
koolitusorganisatsioonid või -võrgustikud 
või liidu õiguse kohtukoordinaatorite 
võrgustikud, samuti ohvrite õigusi 
esindavad kodanikuühiskonna 
organisatsioonid. Asutustele ja üksustele, 
kes tegutsevad Euroopa üldistes huvides 
õigusalatöötajate koolituse valdkonnas, 
nagu Euroopa õigusalase koolituse 
võrgustik (European Judicial Training 
Network – EJTN), Euroopa 
Õigusakadeemia (Academy of European 
Law – ERA), Euroopa kohtunike 
nõukogude võrgustik (European Network 
of Councils for the Judiciary –ENCJ), 
Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu 
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Councils of State and Supreme 
Administrative Jurisdictions of the 
European Union – ACA-Europe), Euroopa 
Liidu ülemkohtute presidentide võrgustik 
(Network of the Presidents of Supreme 
Judicial Courts of the European Union –
RPCSJUE) ja Euroopa Avaliku Halduse 
Instituut (European Institute of Public 
Administration – EIPA), peaks jääma ka 
edaspidi roll edendada kohtunike ja muude 
õigusalatöötajate koolitusprogramme, 
millel on tõeline Euroopa mõõde, ja 
seetõttu peaks neile andma piisavat rahalist 
toetust kooskõlas menetluste ja 
kriteeriumidega, mille komisjon on 
sätestanud käesoleva määruse kohaselt 
vastu võetud iga-aastastes 
tööprogrammides.

pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate 
Kohtute Assotsiatsioon (Association of the 
Councils of State and Supreme 
Administrative Jurisdictions of the 
European Union – ACA-Europe), Euroopa 
Liidu ülemkohtute presidentide võrgustik 
(Network of the Presidents of Supreme 
Judicial Courts of the European Union –
RPCSJUE) ja Euroopa Avaliku Halduse 
Instituut (European Institute of Public 
Administration – EIPA), peaks jääma ka 
edaspidi roll edendada kohtunike ja muude 
õigusalatöötajate koolitusprogramme, 
millel on tõeline Euroopa mõõde, ja 
seetõttu peaks neile andma piisavat rahalist 
toetust kooskõlas menetluste ja 
kriteeriumidega, mille komisjon on 
sätestanud käesoleva määruse kohaselt 
vastu võetud iga-aastastes 
tööprogrammides.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada nende koolituste tõhusus, on hädavajalik kaasata ohvrite õigusi kaitsvad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Programmi meetmed peaksid 
toetama ulatuslikumat kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste vastastikust 
tunnustamist ja õigusnormide vajalikku 
lähendamist, mis hõlbustab asjaomaste 
asutuste, sealhulgas rahapesu 
andmebüroode vahelist koostööd, ja 
üksikisiku õiguste kohtulikku kaitset 
tsiviil- ja kaubandusasjades. Programm 
peaks ka edasi liikuma piiriüleste 
juhtumitega seotud menetlusnormides ja 

(11) Programmi meetmed peaksid 
toetama ulatuslikumat kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste vastastikust
tunnustamist ja õigusnormide vajalikku 
lähendamist, mis hõlbustab asjaomaste 
asutuste, sealhulgas rahapesu 
andmebüroode vahelist koostööd, ja 
üksikisiku õiguste kohtulikku kaitset 
tsiviil- ja kaubandusasjades. Programm 
peaks ka edasi liikuma piiriüleste 
juhtumitega seotud menetlusnormides, 
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saavutama tsiviilõiguses suurema 
lähenemise, mis aitab kõrvaldada 
takistused kohtu- ja kohtuväliste 
menetluste heale ja tõhusale toimimisele, 
mis on kõigi tsiviilvaidluste poolte 
huvides. Lõpuks selleks, et toetada liidu 
õiguse tulemuslikku täitmist ja praktilist 
kohaldamist tsiviilasjades tehtava 
õigusalase koostöö valdkonnas, tuleks 
programmiga toetada nõukogu otsusega 
2001/470/EÜ loodud tsiviil- ja 
kaubandusasju käsitlevat Euroopa 
õigusalase koostöö võrgustikku.

keskendudes eriti sellele, et lihtsustada 
kõikide ohvrite juurdepääsu 
õigusemõistmisele, ja saavutama 
tsiviilõiguses suurema lähenemise, mis 
aitab kõrvaldada takistused kohtu- ja 
kohtuväliste menetluste heale ja tõhusale
toimimisele, mis on kõigi tsiviilvaidluste 
poolte huvides. Lõpuks selleks, et toetada 
liidu õiguse tulemuslikku täitmist ja 
praktilist kohaldamist tsiviilasjades tehtava 
õigusalase koostöö valdkonnas, tuleks 
programmiga toetada nõukogu otsusega 
2001/470/EÜ loodud tsiviil- ja 
kaubandusasju käsitlevat Euroopa 
õigusalase koostöö võrgustikku.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikliga 3.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vastavalt ELi lepingu artikli 3 
lõikele 3, harta artiklile 24 ja ÜRO 1989. 
aasta lapse õiguste konventsioonile tuleks 
programmiga toetada lapse õiguste kaitset 
ning integreerida lapse õiguste kaitse 
edendamine kõikidesse selle meetmete 
rakendamisse.

(12) Vastavalt ELi lepingu artikli 3 
lõikele 3, harta artiklile 24 ja ÜRO 1989. 
aasta lapse õiguste konventsioonile ning 
tunnustades Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsioone ja 
soovitusi lapstööjõu kohta, tuleks 
programmiga toetada lapse õiguste kaitset 
ning integreerida lapse õiguste kaitse 
edendamine kõikidesse selle meetmete 
rakendamisse.

Or. en

Selgitus

Terviklikum lähenemisviis lapse õigustele.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Vastavalt ELi lepingu artikli 3 
lõikele 3, harta artiklile 23 ning 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
ennetamise ja tõkestamise konventsioonile 
(Istanbuli konventsioon) tuleks 
programmiga toetada naiste õiguste 
kaitset ning integreerida sooliste teemade 
edendamine kõikidesse selle meetmete 
rakendamisse.

Or. en

Selgitus

Terviklikum lähenemisviis naiste õigustele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Vastavalt ÜRO 2007. aasta 
puuetega inimeste õiguste konventsioonile 
tuleks programmiga toetada puuetega 
inimeste õiguste kaitset ning integreerida 
puuetega inimeste õiguste kaitse 
edendamine kõikidesse selle meetmete 
rakendamisse.

Or. en

Selgitus

EL on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni osaline. Seepärast tuleks ettepanekus 
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konventsioonile osutada. Kõik liikmesriigid on konventsiooni ratifitseerinud, välja arvatud 
Iirimaa, kes on selle allkirjastanud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega hõlmatud 
meetmed peaksid aitama luua Euroopa 
õigusruumi, suurendada piiriülest koostööd 
ja võrgustikku ning saavutada liidu õiguse 
õige, sidusa ja järjepideva kohaldamise. 
Rahastamismeetmed peaksid aitama luua 
ka ühist arusaama liidu väärtustest ja 
õigusriigi põhimõtetest, paremini tundma 
õppida Euroopa õigust ja poliitikat, jagada 
teadmisi ja parimaid tavasid õigusalase 
koostöö vahendite kasutamisel kõigi 
asjaomaste sidusrühmade poolt, levitada 
koostalitlusvõimelisi digilahendusi, mis 
toetavad sujuvat ja tõhusat piiriülest 
koostööd, ning looma liidu õiguse ja 
poliitika kujundamiseks, jõustamiseks ja 
nõuetekohase rakendamise toetamiseks 
tugeva analüütilise aluse. Liidu sekkumine 
võimaldab neid meetmeid ellu viia 
järjepidevalt kogu liidus ning tekitab 
mastaabisäästu. Peale selle on liidul 
liikmesriikidest paremad võimalused 
lahendada piiriüleseid olukordi ning 
pakkuda vastastikuse õppe Euroopa 
platvormi.

(16) Käesoleva määrusega hõlmatud 
meetmed peaksid aitama luua Euroopa 
õigusruumi, suurendada piiriülest koostööd 
ja võrgustikku ning saavutada liidu õiguse 
õige, sidusa ja järjepideva kohaldamise.
Kuna liidu õigusel võib olla 
ekstraterritoriaalse olemus 
kohaldamisega väljaspool ELi, tuleb 
tagada piisav koostöö kolmandate 
riikidega. Rahastamismeetmed peaksid 
aitama luua ka ühist arusaama liidu 
väärtustest ja õigusriigi põhimõtetest, 
paremini tundma õppida Euroopa õigust ja 
poliitikat, jagada teadmisi ja parimaid 
tavasid õigusalase koostöö vahendite 
kasutamisel kõigi asjaomaste sidusrühmade 
poolt, levitada koostalitlusvõimelisi 
digilahendusi, mis toetavad sujuvat ja 
tõhusat piiriülest koostööd, ning looma 
liidu õiguse ja poliitika kujundamiseks, 
jõustamiseks ja nõuetekohase rakendamise 
toetamiseks tugeva analüütilise aluse. Liidu 
sekkumine võimaldab neid meetmeid ellu 
viia järjepidevalt kogu liidus ning tekitab 
mastaabisäästu. Peale selle on liidul 
liikmesriikidest paremad võimalused 
lahendada piiriüleseid olukordi ning 
pakkuda vastastikuse õppe Euroopa 
platvormi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas seletuskirjaga, lk 4, „välis-, arengukoostöö- ja 
laienemispoliitika“.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kolmandad riigid, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, võivad 
liidu programmides osaleda koostöö 
raames, mis on kehtestatud EMP lepingu 
alusel, millega on ette nähtud programmide 
rakendamine selle lepingu kohase otsuse 
alusel. Kolmandad riigid võivad osaleda ka 
muude õiguslike vahendite alusel. 
Käesolevas määruses tuleks kehtestada 
erisätted, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, Euroopa 
Pettustevastase Ametile (OLAF) ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

(23) Kolmandad riigid, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, võivad 
liidu programmides osaleda koostöö 
raames, mis on kehtestatud EMP lepingu 
alusel, millega on ette nähtud programmide 
rakendamine selle lepingu kohase otsuse 
alusel. Kolmandad riigid võivad osaleda ka 
muude õiguslike vahendite alusel. 
Käesolevas määruses tuleks kehtestada 
erisätted, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, inimõiguste 
asutustele ja võrgustikele, sh iga 
liikmesriigi riiklikele asutustele, kes 
vastutavad inimõiguste kaitsmise eest, 
mittediskrimineerimise ja võrdsuse 
poliitika eest vastutavatele asutustele ja 
võrgustikele, ombudsmanidele, Euroopa 
Põhiõiguste Ametile, Euroopa 
Pettustevastase Ametile (OLAF) ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks ning 
koostoime ja koostöö edendamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2, „põhjused ja eesmärgid“.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Vastavalt [nõukogu otsuse 
2013/755/EL20 artiklile 94] on 
ülemeremaadel ja -territooriumidel asuvad 
isikud ja üksused rahastamiskõlblikud, kui 
programmi eeskirjadest ja eesmärkidest või 
võimalikest kokkulepetest liikmesriigiga, 
millega vastav ülemeremaa või -
territoorium on seotud, ei tulene teisiti.

(25) Vastavalt [nõukogu otsuse 
2013/755/EL20 artiklile 94] on 
ülemeremaadel ja -territooriumidel asuvad 
isikud ja üksused rahastamiskõlblikud, kui 
programmi eeskirjadest ja eesmärkidest või 
võimalikest kokkulepetest liikmesriigiga, 
millega vastav ülemeremaa või -
territoorium on seotud, ei tulene teisiti.
Programmiga tuleb tagada, et sellised 
isikud ja üksused on oma 
rahastamiskõlblikkusest piisavalt 
teavitatud.

__________________ __________________

20 Nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsus 
2013/755/EL ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta („ÜMTde 
assotsieerimise otsus“) ( ELT L 344, 
19.12.2013, lk 1).

20 Nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsus 
2013/755/EL ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga 
assotsieerimise kohta („ÜMTde 
assotsieerimise otsus“) ( ELT L 344, 
19.12.2013, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 tuleb seda programmi hinnata teabe 
alusel, mis on kogutud konkreetse 
järelvalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust,
eelkõige liikmesriikides. Asjakohasel juhul 
võib niisugune kord sisaldada ka 
mõõdetavaid näitajaid, mille alusel koguda 
tõendeid programmi mõju kohta kohapeal.

(27) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 tuleb seda programmi hinnata teabe 
alusel, mis on kogutud konkreetse 
järelvalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige programmi toetusesaajatele. 
Asjakohasel juhul võib niisugune kord 
sisaldada ka mõõdetavaid näitajaid, mille 
alusel koguda tõendeid programmi mõju 
kohta kohapeal.
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Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kohtunikud ja muud 
õigusalatöötajad” – kohtunikud, prokurörid 
ja kohtutöötajad, samuti õigusasutustega 
seotud õigusvaldkonna spetsialistid, nt 
juristid, notarid, kohtutäiturid või 
täiteametnikud, pankrotihaldurid, 
vahendajad, kohtutõlgid ja -tõlkijad, 
kohtueksperdid, vanglaametnikud ja 
kriminaalhooldusametnikud.

1. „kohtunikud ja muud 
õigusalatöötajad” – kohtunikud, prokurörid 
ja kohtutöötajad, samuti õigusasutustega 
seotud õigusvaldkonna spetsialistid, nt 
juristid, eriti kodanikuühiskonna 
organisatsioonide õiguseksperdid, notarid, 
kohtutäiturid või täiteametnikud, 
pankrotihaldurid, vahendajad, kohtutõlgid 
ja -tõlkijad, kohtueksperdid, 
vanglaametnikud ja 
kriminaalhooldusametnikud.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on aidata 
edasi arendada õigusriigi põhimõttel ning 
vastastikusel tunnustamisel ja usaldusel 
põhinevat ELi õigusruumi.

1. Programmi üldeesmärk on aidata 
edasi arendada õigusriigi põhimõttel, 
demokraatial ja põhiõigustel ning 
vastastikusel tunnustamisel ja usaldusel 
põhinevat ELi õigusruumi.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2 „Põhjused ja eesmärgid”, samuti
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esitatud ning Euroopa Parlamendi poolt 
2018. aasta eelarves heaks kiidetud ettevalmistava tegevusega.
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Nimetatud kohtu- ja menetluslikud probleemid hõlmavad juurdepääsu õiguste konflikti ja 
universaalse kohtualluvuse kasutamise võimaluste paremale kaardistamisele, juurdepääsu 
tõenditele, juurdepääsu õigusabile, nimelt rohkem vahendeid kohtuvaidlusteks.

Viited diskrimineerimise alustele kajastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja 
põhiõiguste harta artiklit 21.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hõlbustada ja toetada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd ning edendada õigusriigi 
põhimõtet, toetades püüdlusi parandada 
riiklike õigussüsteemide ja otsuste täitmise 
tõhusust;

(a) hõlbustada ja toetada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd ning edendada õigusriigi 
põhimõtet, demokraatiat ja põhiõigusi,
toetades püüdlusi parandada riiklike 
õigussüsteemide ja otsuste täitmise 
tõhusust;

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2 „Põhjused ja eesmärgid”, samuti
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esitatud ning Euroopa Parlamendi poolt 
2018. aasta eelarves heaks kiidetud ettevalmistava tegevusega.

Nimetatud kohtu- ja menetluslikud probleemid hõlmavad juurdepääsu õiguste konflikti ja 
universaalse kohtualluvuse kasutamise võimaluste paremale kaardistamisele, juurdepääsu 
tõenditele, juurdepääsu õigusabile, nimelt rohkem vahendeid kohtuvaidlusteks.

Viited diskrimineerimise alustele kajastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja 
põhiõiguste harta artiklit 21.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada ja edendada õigusalast (b) toetada ja edendada õigusalast 
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koolitust, et edendada ühist õigus-, kohtu ja 
õigusriigikultuuri;

koolitust, sealhulgas kodanikuühiskonna 
mõjuvõimu suurendamist, et edendada 
ühist õigus-, kohtu, põhiõiguste ja 
õigusriigikultuuri;

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2 „Põhjused ja eesmärgid”, samuti
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esitatud ning Euroopa Parlamendi poolt 
2018. aasta eelarves heaks kiidetud ettevalmistava tegevusega.

Nimetatud kohtu- ja menetluslikud probleemid hõlmavad juurdepääsu õiguste konflikti ja 
universaalse kohtualluvuse kasutamise võimaluste paremale kaardistamisele, juurdepääsu 
tõenditele, juurdepääsu õigusabile, nimelt rohkem vahendeid kohtuvaidlusteks.

Viited diskrimineerimise alustele kajastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja 
põhiõiguste harta artiklit 21.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hõlbustada kõigi jaoks tõhusat 
juurdepääsu õiguskaitsele ja tõhusaid 
õiguskaitsevahendeid, sh elektrooniliste 
vahendite kaudu, edendades tõhusaid 
tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetlusi ning 
edendades ja toetades kuriteoohvrite 
õiguseid ning kahtlustatavate ja 
süüdistatavate menetlusõiguseid 
kriminaalmenetlustes.

(c) hõlbustada kõigi jaoks – pöörates 
erilist tähelepanu ebavõrdsusele ja 
diskrimineerimisele mis tahes alusel, 
näiteks soo, rassilise või etnilise 
kuuluvuse, religiooni või tõekspidamiste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse, 
nahavärvi, sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keele, poliitiliste või muude 
veendumuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, omandi, sünnipära alusel –
tõhusat juurdepääsu õiguskaitsele ja 
tõhusaid õiguskaitsevahendeid, sh 
elektrooniliste vahendite kaudu, edendades 
tõhusaid tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetlusi 
ning edendades ja toetades kuriteoohvrite 
õiguseid ning kahtlustatavate ja 
süüdistatavate menetlusõiguseid 
kriminaalmenetlustes.
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Or. en

Selgitus

See on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2 „Põhjused ja eesmärgid”, samuti
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esitatud ning Euroopa Parlamendi poolt 
2018. aasta eelarves heaks kiidetud ettevalmistava tegevusega.

Nimetatud kohtu- ja menetluslikud probleemid hõlmavad juurdepääsu õiguste konflikti ja 
universaalse kohtualluvuse kasutamise võimaluste paremale kaardistamisele, juurdepääsu 
tõenditele, juurdepääsu õigusabile, nimelt rohkem vahendeid kohtuvaidlusteks.

Viited diskrimineerimise alustele kajastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja 
põhiõiguste harta artiklit 21.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edendada globaliseerunud 
maailmas õigusalast koostööd, kui liidu 
õigus sisaldab ekstraterritoriaalseid 
elemente, et lihtsustada kohtu- ja 
menetluslike probleemide lahendamist, 
sealhulgas inimkaubanduse, 
kliimamuutuste ja ettevõtete vastutuse 
valdkonnas. Sellega seoses on äärmiselt 
tähtis hõlbustada ohvrite juurdepääsu 
õiguskaitsele;

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2 „Põhjused ja eesmärgid”, samuti
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esitatud ning Euroopa Parlamendi poolt 
2018. aasta eelarves heaks kiidetud ettevalmistava tegevusega.

Nimetatud kohtu- ja menetluslikud probleemid hõlmavad juurdepääsu õiguste konflikti ja 
universaalse kohtualluvuse kasutamise võimaluste paremale kaardistamisele, juurdepääsu 
tõenditele, juurdepääsu õigusabile, nimelt rohkem vahendeid kohtuvaidlusteks.

Viited diskrimineerimise alustele kajastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja 
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põhiõiguste harta artiklit 21.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone kohtuvaidlustes, mis on 
seotud demokraatia, õigusriigi põhimõtete 
ja põhiõiguste rikkumistega.

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas seletuskirjaga, lk 1 ja 2 „Põhjused ja eesmärgid”, samuti
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esitatud ning Euroopa Parlamendi poolt 
2018. aasta eelarves heaks kiidetud ettevalmistava tegevusega.

Nimetatud kohtu- ja menetluslikud probleemid hõlmavad juurdepääsu õiguste konflikti ja 
universaalse kohtualluvuse kasutamise võimaluste paremale kaardistamisele, juurdepääsu 
tõenditele, juurdepääsu õigusabile, nimelt rohkem vahendeid kohtuvaidlusteks.

Viited diskrimineerimise alustele kajastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 ja 
põhiõiguste harta artiklit 21.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades [305 000 000] eurot.

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades [400 000 000] eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud eelarve jagatud täitmise raames, 
võib liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
artikli 62 lõike 1 punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve.

4. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud eelarve jagatud täitmise raames, 
võib kanda üle programmile. Komisjon 
haldab neid vahendeid otseselt 
finantsmääruse artikli 62 lõike 1 punkti a 
alusel või kaudselt artikli 62 lõike 1 punkti 
c alusel. Võimaluse korral peetakse 
vahendite kasutamisel silmas asjaomase 
liikmesriigi huve.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmist võib anda rahalisi 
toetusi ükskõik millises 
finantsmäärusekohases vormis.

2. Programmist võib anda rahalisi 
toetusi meetmetoetuste ja mitmeaastaste 
tegevustoetuste kaudu ükskõik millises 
finantsmäärusekohases vormis, sealhulgas 
kasutada kindlasummalisi makseid, 
ühikuhindu, kindlamääralisi makseid ja 
alltoetusi. Vabatahtlikku tööd peetakse 
rahastamiskõlblikuks, kui 
kaasrahastamine on nõutav mitterahalise 
osalusena.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tööprogrammi ette valmistades ja 
rakendades konsulteerib komisjon 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
kes tegelevad ohvrite kaitsmisega ning 
õiguskaitsega, kooskõlas artikliga 11 a. 

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Dialoog kodanikuühiskonnaga

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 
11 lõikega 2 koostab komisjon 
kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi 
jaoks rühma, mis peab tagama regulaarse 
dialoogi programmi toetusesaajate ja 
muude asjaomaste sidusrühmadega 
programmi rakendamise prioriteetide üle 
ning levitama tulemusi ja programmi 
tegevusega seotud poliitika arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui neli
aastat pärast programmi rakendamise 
algust.

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui kaks
aastat pärast programmi rakendamise 
algust.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadlikkuse suurendamine, teabe 
jagamine, et parandada liidu poliitika ja 
liidu õiguse, sh materiaal- ja 
menetlusõiguse, õigusalase koostöö 
vahendite, Euroopa Liidu Kohtu asjaomase 
kohtupraktika ja võrdleva õiguse ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste standardite 
tundmist;

1. teadlikkuse suurendamine, teabe 
jagamine, et parandada liidu poliitika ja 
liidu õiguse, sh materiaal- ja 
menetlusõiguse, õigusalase koostöö 
vahendite, Euroopa Liidu Kohtu asjaomase 
kohtupraktika ja võrdleva õiguse ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste standardite 
tundmist, keskendudes eriti sellele, et 
suurendada arusaamist õiguse 
multidistsiplinaarsetest, 
valdkondadeülestest ja 
interdistsiplinaarsetest valdkondadest, 
nagu kaubandus ja inimõigused, ning 
ekstraterritoriaalsete kohtuvaidluste 
lahendamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. vastastikune õppimine heade tavade 
jagamise kaudu sidusrühmade vahel, et 
parandada oma teadmisi ja vastastikust 
arusaamist liikmesriikide tsiviil- ja 
kriminaalõigusest ning õigus- ja 
kohtusüsteemidest, sh õigusriigi 
põhimõtetest, ja vastastikuse usalduse 
parandamine;

2. vastastikune õppimine heade tavade 
jagamise kaudu sidusrühmade, sh 
kodanikuühiskonna organisatsioonide
vahel, et parandada oma teadmisi ja 
vastastikust arusaamist liikmesriikide 
tsiviil- ja kriminaalõigusest ning õigus- ja 
kohtusüsteemidest, sh õigusriigi 
põhimõtetest, ja vastastikuse usalduse 
parandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. analüüsi- ja järelevalvemeetmed,1

et õppida paremini tundma ja mõistma 
tõkkeid, mis võivad takistada Euroopa 
õigusruumi tõrgeteta toimimist, ning 
parandada liidu õiguse ja poliitika 
rakendamist liikmesriikides;

3. analüüsi- ja järelevalvemeetmed,1

et õppida paremini tundma ja mõistma 
tõkkeid, mis võivad takistada Euroopa 
õigusruumi tõrgeteta toimimist, ning 
parandada liidu õiguse ja poliitika 
rakendamist liikmesriikides, võttes arvesse 
ka liidu õiguse piiriüleseid elemente 
kolmandate riikide suhtes;

__________________ __________________

1 Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 
statistika kogumine; ühtsete metoodikate 
ning vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused; 
hindamised; mõju hindamine; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine.

1 Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 
statistika kogumine; ühtsete metoodikate 
ning vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused; 
hindamised; mõju hindamine; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. sidusrühmade koolitamine, et 
parandada liidu poliitika ja liidu õiguse, sh 
materiaal- ja menetlusõiguse tundmist, 
õigusalase koostöö vahendite kasutamist, 
Euroopa Liidu Kohtu asjaomase 
kohtupraktika ja võrdleva õiguse, 
õiguskeele ja võrdleva õiguse tundmist;

4. sidusrühmade, sh ohvrite kaitse ja 
õiguskaitsega tegelevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide
koolitamine, et parandada liidu poliitika ja 
liidu õiguse, sh materiaal- ja 
menetlusõiguse tundmist, kollektiivse 
õiguskaitse ja üldise kohtualluvuse 
kasutamist, õigusalase koostöö vahendite 
kasutamist, Euroopa Liidu Kohtu 
asjaomase kohtupraktika ja võrdleva 
õiguse, õiguskeele ja võrdleva õiguse 
tundmist, et parandada ohvrite 
juurdepääsu õiguskaitsele piiriülestel 
juhtumitel;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
vahendite arendamine ja hooldus, et 
parandada õigussüsteemide tõhusust ja 
nende koostööd info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil, sh 
süsteemide ja rakenduste piiriülene 
koostalitlusvõime;

5. info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
vahendite arendamine ja hooldus, et 
parandada õigussüsteemide tõhusust ja 
nende koostööd info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil, sh 
süsteemide ja rakenduste piiriülene 
koostalitlusvõime, eraelu puutumatus ja 
andmekaitse;

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. peamiste Euroopa tasandi 
võrgustike ja Euroopa õigusalaste 
võrgustike, sh liidu õiguse alusel loodud 
võrgustike suutlikkuse suurendamine, et 
tagada liidu õiguse tulemuslik kohaldamine 
ja jõustamine, edendada liidu õigust ja 
programmiga hõlmatud valdkondades 
poliitikaeesmärke ja strateegiaid ning neid 
edasi arendada, ning programmiga 
hõlmatud valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamine;

6. peamiste Euroopa tasandi 
võrgustike ja Euroopa õigusalaste 
võrgustike, sh liidu õiguse alusel loodud 
võrgustike suutlikkuse suurendamine, et 
tagada liidu õiguse tulemuslik kohaldamine 
ja jõustamine, edendada liidu õigust ja 
programmiga hõlmatud valdkondades 
poliitikaeesmärke ja strateegiaid ning neid 
edasi arendada, ning programmiga 
hõlmatud valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
kaasamine;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. kodanikuühiskonna 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamine algatada kohtuvaidlusi, 
mis on seotud demokraatia, õigusriigi 
põhimõtete ja põhiõiguste rikkumistega.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. programmi tundmise ja selle 
tulemuste levitamise ja ülekantavuse
parandamine ning inimeste teavitamine 
nendest, sh 
programmikontaktpunktide/riiklike 
kontaktisikute võrgustiku loomise ja 
toetamise kaudu.

7. programmi tundmise ja selle 
tulemuste levitamise, ülekantavuse ja 
läbipaistvuse parandamine ning inimeste 
teavitamine nendest, sh sõltumatute
programmikontaktpunktide/riiklike 
kontaktisikute võrgustiku loomise ja 
toetamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi jälgitakse näitajate kogumi 
põhjal, et mõõta, mil määral programmi 
üld- ja erieesmärgid on saavutatud, püüdes 
minimeerida halduskoormust ja kulusid. 
Selleks kogutakse andmeid järgmiste 
peamiste näitajate kohta:

Programmi jälgitakse näitajate kogumi 
põhjal, et mõõta, mil määral programmi 
üld- ja erieesmärgid on saavutatud, püüdes 
minimeerida halduskoormust ja kulusid.
Hindamisel võetakse arvesse ka 
kvaliteedinäitajaid. Selleks kogutakse 
andmeid järgmiste peamiste näitajate 
kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmist (sh EJTN tegevustoetusega) 
rahastatud koolitusmeetmetes (sh töötajate 
vahetused, õppekülastused, õpikojad ja 
seminarid) osalenud kohtunike ja 
õigusalatöötajate arv

Programmist (sh EJTN tegevustoetusega) 
rahastatud koolitusmeetmetes (sh töötajate 
vahetused, õppekülastused, õpikojad ja 
seminarid) osalenud kohtunike ja 
õigusalatöötajate arv, liigitatud soo alusel
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Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koolitustel osalenud töötajate ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
liikmete arv

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende inimeste arv, kelleni on jõutud Nende inimeste arv, liigitatud soo alusel, 
kelleni on jõutud

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 4 – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kodanikuühiskonna 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamise meetmed

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 4 – punkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) meetmed, millega antakse 
inimestele teavet õiguskaitse 
kättesaadavuse kohta ja kohtunikele 
teavet kohtuvaidluste probleemide kohta, 
ning selle kohta, kuidas kohaldada 
rahvusvahelist eraõigust ja liidu õigust 
piiriüleste/mitut valdkonda hõlmavate 
juhtumite korral

Or. en
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