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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on arvamusel, et institutsioonid, ametid ja muud Euroopa Liidu organid ei võta määruse 

(EÜ) nr 1049/2001 kohaldamisel ikka veel täielikult arvesse ega täida Lissaboni lepingu ja 

põhiõiguste hartaga sätestatud eeskirju ja muudatusi eelkõige osalusdemokraatia 

valdkonnas; võtab teadmiseks Euroopa Kohtu suurkoja hiljutised otsused kohtuasjades 

Digital Rights Ireland1 ning Schrems2, mille puhul kohus võttis andmete säilitamise 

direktiivi3 ja programmi Safe Harbour käsitleva otsuse4 kehtetuks tunnistamise aluseks 

harta, ja tunneb nende üle heameelt; toonitab, et tegelik üldsuse juurdepääs dokumentidele 

ja dokumendiregistrite haldamine peab põhinema standarditel, mis järgivad 

nõuetekohaselt harta artikleid 41 ja 42;  

2. juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et kehtivad aluslepingud ei sisalda enam sätteid, 

mis oleksid võrreldavad EÜ asutamislepingu artikli 207 lõikega 3, mida (kuigi ainult 

juurdepääsu osas nõukogu dokumentidele) kasutati selleks, et põhjendada määruse artikli 

4 lõikes 3 sätestatud nn mõtlemisruumi kaitsva erandi kohaldamist seadusandlike 

küsimuste suhtes; kordab oma seisukohta, mida jagab ka Euroopa ombudsman, et 

praegune võimalikule esimese lugemise kokkuleppele eelnevate kolmepoolsete 

kohtumiste kord ei taga rahuldaval määral seadusandlikku läbipaistvust ja juurdepääsu 

dokumentidele; märgib, et vaatamata kolmepoolsete kohtumiste olulisusele ja tõhususele 

tekitavad praegu nende suhtes kohaldatavad menetlused muret seoses seadusandliku 

menetluse avatusega, ning et see avatus „aitab tugevdada demokraatiat, võimaldades 

kodanikel kontrollida kogu õigusakti aluseks olnud teavet“, nagu selle sõnastas Euroopa 

Kohus liidetud kohtuasjades Rootsi ja Turco vs. nõukogu; tuletab sellega seoses meelde, 

et ehkki põhiline eeldus on seadusandlike dokumentide avalikustamine, võib 

üksikjuhtumite kaupa kohaldada avalikustamise suhtes erandeid pärast seda, kui on 

põhjalikult põhjendatud avaliku huvi olemasolu ning reaalset ja tõsist ohtu, et 

avalikustamine võib tõsiselt kahjustada institutsioonide otsustusprotsessi; 

3. tuletab meelde, et Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika tunnistab välise surve ohtu, ning et 

see võib olla õiguspärane põhjus juurdepääsu piiramiseks otsustusprotsessiga seotud 

dokumentidele tingimusel, et niisuguse surve olemasolu on kindlalt tuvastatud ja on 

esitatud tõendid, mis näitavad mõistlikkuse piires ettenähtavat ohtu, et see väline surve 

mõjutaks oluliselt tehtavat otsust5; tunneb muret, et praeguse praktika kohaselt saavad 

lobistid õigusloome protsessi otsustavatele etappidele ulatuslikuma juurdepääsu kui 

üldsus; 

4. on seetõttu arvamusel, et selliseid kolmepoolsete kohtumiste raames koostatud dokumente 

nagu läbirääkimiste hõlbustamiseks koostatavaid päevakavasid, tulemuste kokkuvõtteid ja 

päevakordi ei saa põhimõtteliselt käsitleda teistest seadusandlikest dokumentidest 

                                                 
1 Liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12. Euroopa Kohtu (suurkoja) 8. aprilli 2014. aasta kohtuotsus. 
2 Kohtuasi C 362/14. Euroopa Kohtu (suurkoja) 6. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus.  
3 Direktiiv 2006/24/EÜ. 
4 Komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus nr 2000/520/EÜ. 
5 Otsus kohtuasjas C-144/05: Pablo Muñiz vs. komisjon, punkt 86. 
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erinevalt; tuletab meelde, et parlament on juba teinud oma pädevatele organitele 

ülesandeks võtta selles osas meetmeid ja palunud ka teistel institutsioonidel seda teha; on 

seisukohal, et kolmepoolsete kohtumiste ja eelnimetatud dokumentide loetelu tuleks teha 

otse kättesaadavaks parlamendi dokumendiregistris; tuletab meelde, et kui võetakse vastu 

tulevane institutsioonidevaheline kokkulepe parema õigusloome kohta, sisaldab see sätteid 

seadusandlike toimikute andmebaasi ja kolmepoolsete kohtumiste sobiva läbiviimise 

kohta; 

5. toonitab, et suurema läbipaistvuse saavutamiseks seoses tavaliselt kolmepoolsetel 

kohtumistel saavutatud esimese lugemise kokkulepetega, mida esineb üha sagedamini, on 

oluline pärast kolmepoolsete kohtumiste lõppemist teha avalikuks nende käik ja otsustada 

anda Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühmale volitused täiskogul; 

6. rõhutab, et määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 1 punktis a on samuti sätestatud võimalikult 

laiaulatusliku juurdepääsu põhimõte muudele kui seadusandlikele dokumentidele, näiteks 

haldusdokumentidele, ning et iga dokumenti tuleb eraldi analüüsida ja teha kindlaks, kas 

selle avalikustamine kahjustaks tegelikult mõnda huvidest, mis on kaitstud eranditega 

üldsuse juurdepääsu kohta, ning kui selline võimalus on määruses ette nähtud, otsustada, 

kas ülekaalukas avalik huvi nõuab dokumendi avalikustamist, kuigi esmapilgul oleks 

erand olnud kohaldatav; 

7. nõuab tungivalt, et komisjon looks seadusandlike menetluste ühise registri, et hõlbustada 

seadusandliku protsessi jälgitavust; 

8. tuletab meelde, et määruse artikli 1 punktis c ja artikli 15 lõikes 1 nõutakse, et 

institutsioonid peavad edendama head haldustava seoses dokumentidele juurdepääsuga 

ning töötama välja hea haldustava, et hõlbustada määrusega tagatud õiguste kasutamist; 

rõhutab, et läbipaistvus on tihedalt seotud õigusega heale haldusele, nagu on osutatud 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 ja põhiõiguste harta artiklis 41, ning kordab 

oma nõudmist võtta vastu määrus ELi haldusasutuste haldusõigusmenetluste kohta1; 

9. peab esmatähtsaks, et ELi institutsioonid tagavad dokumentidele juurdepääsu osas täieliku 

läbipaistvuse; rõhutab sellega seoses, et lisaks dokumentidele juurdepääsu tagamisele 

tuleks avalikustada ka nõukogu arutelud, et aidata kodanikel mõista, kuidas ja miks on 

otsused tehtud; 

10. peab tervitatavaks mõtet paluda komisjonil koostada register delegeeritud õigusaktidest, 

mis on ELi õigusaktide oluline osa, ning juhib tähelepanu sellele, et vastavalt määrusele 

(EÜ) nr 1049/2001 ning parlamendi täieliku, demokraatliku ja läbipaistva järelevalve 

tagamiseks tuleb võimaldada juurdepääs ka volituste delegeerimise menetluse käigus 

koostatud dokumentidele; 

11. nõuab tungivalt, et nõukogu vaataks läbi dokumentidele juurdepääsu poliitika ja viiks 

selle vastavusse põhiõiguste harta asjakohaste sätetega; 

12. märgib et seoses õigusriigile omase õiguspärase ja vastutustundliku demokraatliku 

poliitilise süsteemiga peab kodanikel olema õigus vastavalt vahendite jälgitavuse 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2013. aasta resolutsioon soovitustega Euroopa Komisjonile Euroopa Liidu 

haldusmenetlusõiguse kohta (ELT C 440, 30.12.2015, lk 17). 
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põhimõttele ning kooskõlas parlamendi varasemates resolutsioonides väljendatud 

seisukohaga saada vastavat teavet ja kontrollida oma esindajate tööd, otsustusprotsessi 

ning avalike vahendite eraldamist ja kulutamist; 

13. juhib tähelepanu sellele, et kuigi on tehtud edusamme seoses Euroopa Parlamendi 

veebilehel teabe andmisega erinevate toetuste kohta, millele parlamendiliikmetel on õigus, 

ja reeglite kohta, millega neid reguleeritakse, peaks seda poliitikat ellu viima, võttes 

arvesse liikmesriikide parlamentide parimaid tavasid ja eri liikmete juba võetud 

meetmeid; soovitab seetõttu kõigil liikmetel selles protsessis osaleda ja avalikustada 

ennetavalt oma konkreetse tegevuse ja kuludega seotud teavet, et parlament juhiks 

jätkuvalt võitlust selle nimel, et saavutada ELis läbipaistvus ja avatus ning parandada 

aruandlust üldsusele avalike vahendite kasutamise kohta; 

14. peab kahetsusväärseks, et määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 15 lõike 2 alusel 

moodustatud institutsioonidevahelise komitee viimane koosolek toimus 15. detsembril 

2009. aastal; palub uuesti, et institutsioonidevaheline komitee teeks aktiivsemalt tööd ning 

annaks arutatud küsimustest pädevatele parlamendikomisjonidele aru; palub, et 

institutsioonidevaheline komitee koguneks sagedamini ning muudaks nõupidamised ja 

arutelud avatumaks, paludes kodanikuühiskonnalt, Euroopa ombudsmanilt ja Euroopa 

andmekaitseinspektorilt ettepanekuid ning võttes neid arvesse; palub, et 

institutsioonidevaheline komitee käsitleks käesolevas resolutsioonis nimetatud küsimusi 

võimalikult kiiresti. 
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