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Teema: Õigusriigi põhimõtte ja ELi põhiväärtuste järelevalve liikmesriikides 

Euroopa Liidu lepingu artikli 2 kohaselt on õigusriik inimväärikuse austamise, vabaduse, demokraatia, 
võrdsuse ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamise kõrval 
üks neist väärtustest, millel liit rajaneb. Lisaks on õigusriigile osutatud Euroopa Liidu lepingu 
preambulis ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.  

Ülalmainitud väärtused ja põhimõtted ei ole kõigis liikmesriikides tõhusalt tagatud ja võrdselt kaitstud. 
Sõnavabaduse vastased rünnakud, meediavabaduse piirangud, antisemitism, romavastasus, 
islamofoobia, afrofoobia, seksism, lesbofoobia, homofoobia ja transfoobia on suurenemas. Mitmes 
liikmesriigis rikutakse süstemaatiliselt inimõigusi ja vähemuste õigusi ning õigusriigi põhimõte on ohus.  

Lisaks Euroopa Liidu lepingu artiklile 7 on ELis vajadus tõhusa vahendi järele olukordades, kus 
liikmesriigid ei taga kaitset diskrimineerimise, tõrjumise ja tagakiusamise eest. Järelevalvemehhanismi 
on vaja eelkõige diskrimineerimise ja vähemuste õiguste osas. Parlament on taolise mehhanismi 
kehtestamist nõudnud mitmel korral: esimest korda oma 3. juuli 2013. aasta resolutsioonis 
põhiõiguste olukorra ning sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris1 ning viimati oma 27. 
veebruari 2014. aasta resolutsioonis põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus2 ja oma 12. märtsi 
2014. aasta resolutsioonis õigusemõistmise hindamise kohta seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi 
põhimõttega3.  

11. märtsil 2014. aastal avaldas komisjon teatise õigusriigi tugevdamise raamistiku kohta 
(COM(2014)0158). 16. detsembril 2014. aastal otsustas nõukogu algatada iga-aastase 
õigusriigiteemalise dialoogi, mis on samm õiges suunas, kuid tegemist ei ole siiski parlamendi poolt 
nõutud tõhusa mehhanismiga, mis võimaldaks ELi põhiväärtuste järgimist liikmesriikides regulaarselt 
hinnata.  

– Kuidas kavatseb nõukogu, järgides oma 2013. aasta avaldust, et „õigusriigi põhimõttest 
kinnipidamine on põhiõiguste kaitse eelduseks”, kehtestada tõhusa mehhanismi, mis võimaldaks 
tagada ELi põhiväärtuste järgimise liikmesriikides? 
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1  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0315. 
2  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0173. 
3  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0231. 


