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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament on olnud ELi institutsioonide seas üks peamisi põhiõiguste ja inimõiguste 
edendajaid ja kaitsjaid nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. Suure hilinemisega loodi 
Põhiõiguste amet lõpuks 2007. aasta veebruaris. Ametil pole aga võimalik tõhusalt toimida 
seetõttu, et mitmeaastane programm on ikka veel heaks kiitmata ja direktori koht endiselt 
täitmata. Direktori leidmiseks tuleb võtta viivitamatud meetmed ja selles protsessis peab 
osalema Euroopa Parlament. Väliskomisjon kutsub komisjoni üles võtma kõik asjakohased 
meetmed olukorra parandamiseks.

15. veebruaril 2007 vastu võetud nõukogu määruse (EÜ) nr 168/2007 kohaselt on ameti 
esmane ülesanne abistada ühenduse õiguse reguleerimisalas tegutsevaid ELi institutsioone ja 
liikmesriike neile ELi ja ühenduse õiguse alusel pandud kohustuse täitmisel järgida oma 
poliitikas põhiõigusi. Need põhiõigused on kajastatud eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, pidades silmas selle staatust ja kaasnevaid selgitusi. Vastavalt määruse artiklile 5 
määrab komisjon ameti temaatilised tegevusvaldkonnad kindlaks mitmeaastase programmi 
raames.

Arvamuse koostaja:

viitab Euroopa Parlamendi resolutsioonile põhiõiguste ja inimõiguste edendamise ja kaitse:
liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide, sealhulgas Põhiõiguste ameti rolli kohta, ja 
eelkõige Euroopa Parlamendi ettepanekutele inimõiguste kaitse põhimõtete levitamise kohta 
väljaspool Euroopa Liidu piire;

toetab meetmeid, mis on võetud topelttöö vältimiseks ja tegevuse asjakohaseks 
koordineerimiseks selles valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega (näiteks 
OSCE, ÜRO ja eelkõige Euroopa Nõukogu);

on arvamusel, et dialoog inimõiguste küsimuses on tähtis liidu suhetele kolmandate riikidega;
tervitab asjaolu, et kandidaatriigid saavad ameti töös osaleda; kordab, et stabiilsusel, 
turvalisusel ja jõukusel rajanevat ala ei ole võimalik luua ilma naaberriikidega peetava 
dialoogita inimõiguste ja demokraatia küsimustes ning et selles valdkonnas peaksid erinevad 
institutsioonid tegema tõhusamat koostööd;

on seisukohal, et amet peaks hakkama abistama Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat, kohe kui reformileping jõustub ja see ametikoht luuakse – eelkõige kui tegu 
on koostööga kolmandate riikidega inimõigustealase dialoogi, sisserände, organiseeritud 
kuritegevuse või inimkaubanduse valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Nõukogu ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Amet peaks Euroopa Parlamendile 
korrapäraselt aru andma.

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 punkt f

f) varjupaigaküsimused, f) varjupaigaküsimused, sealhulgas 
sunniviisilise tagasisaatmise küsimus,

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 punkt j a (uus)

j a) terrorismivastaste meetmete mõju 
põhiõigustele Euroopa Liidus,

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 punkt j b (uus)

j b) inimõiguste küsimus ELi kaubandus-
ja arengupoliitikas ning suhetes 
kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

2 a. Amet teeb põhiõiguste valdkonnas 
aktiivset koostööd kandidaatriikidega, et 
hõlbustada nende õigusaktide vastavusse 
viimist Euroopa Ühenduse õigusega.

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõige 3
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3. Amet käsitleb soo alusel toimuvat 
diskrimineerimist üksnes sel määral, kui see 
on seotud artikli 2 punktis b nimetatud 
diskrimineerimise küsimustes tehtava tööga 
ja selle töö seisukohalt vajalik, arvestades 
määrusega (EÜ) nr 1922/2006 loodud 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
üldeesmärke, milleks on aidata kaasa soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele 
ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja 
nendel põhinevates siseriiklikes 
poliitikavaldkondades, võitlusele soolise 
diskrimineerimisega ning ELi kodanike 
teadlikkuse tõstmisele soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses ja tugevdada 
seda, osutades tehnilist abi ühenduse 
institutsioonidele, eelkõige komisjonile, ning 
liikmesriikide ametiasutustele.

3. Amet käsitleb soo alusel toimuvat 
diskrimineerimist, kui see on seotud artikli 2 
punktis b nimetatud diskrimineerimise 
küsimustes tehtava tööga ja selle töö 
seisukohalt vajalik, ning seoses vajadusega 
integreerida soolise võrdõiguslikkuse 
küsimus ELi üldisesse lähenemisviisi 
põhiõigustele, arvestades määrusega (EÜ) nr 
1922/2006 loodud Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi üldeesmärke, 
milleks on aidata kaasa soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele 
ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja 
nendel põhinevates siseriiklikes 
poliitikavaldkondades, võitlusele soolise 
diskrimineerimisega ning ELi kodanike 
teadlikkuse tõstmisele soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses ja tugevdada 
seda, osutades tehnilist abi ühenduse 
institutsioonidele, eelkõige komisjonile, ning 
liikmesriikide ametiasutustele.
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