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Mis on (ei ole) juhtunud alates 2003. aastast (Euroopa Parlamendi viimase üldraporti, mis 
käsitleb põhiõigusi Euroopa Liidus, kuupäev) ...

1. Euroopa Parlament võttis 2003. aastal vastu üldraporti põhiõiguste kaitse kohta Euroopa 
Liidus1. Põhjused, miks kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon lükkas kuni 2007. 
aastani edasi uue aastaraporti esitamise, olid seotud nelja raamtingimuse olemasoluga, mis 
oleksid võimaldanud nn uue põlvkonna üldraportite vastuvõtmist pärast 1992. aastat.
Raamtingimused olid:

a) – Euroopa harta muutmine siduvaks tekstiks. See oli üks põhiseaduse lepingu eesmärkidest, 
kuid seda jätkati alles nüüd reformilepinguga, mis võidakse ratifitseerida 2009. aasta 
jaanuariks.

b) – spetsiaalse põhiõiguste ameti loomine (vastavalt Euroopa Ülemkogu 2003. aasta 
otsusele), mis võiks koguda neutraalseid ja võrreldavaid andmeid olukorra kohta 
liikmesriikides. Põhiõiguste ameti määruse vastuvõtmiseks kulus kolm aastat; ameti volitusi 
ja ambitsioone piirasid tõsiselt liikmesriigid ja praegu tehakse märkimisväärseid jõupingutusi, 
et määrata kindlaks ameti haldusorganid ja -struktuurid, milleks kulub nii palju aega, et amet 
saab täieõiguslikult tegutsema asuda tõenäoliselt alles siis, kui institutsioonid on uue lepingu 
tulemusena kohustatud läbi vaatama oma volitused.2

c) – ELi uute põhiõiguste kaitset puudutavate õigusaktide korrapärase hindamise alustamine.
Hoolimata komisjoni teatisest, millega teatati otsusest tegutseda, ei ole kolme viimase aasta 
jooksul märgatud tulemusi, ei ole vastukaja parema õigusloome kohta, ning kui sellele on 
viidatud (näiteks mitmetes meetmetes, millega nõuti terrorismivastase võitluse aktiveerimist),
näib see olevat pigem retooriline kui korralikult dokumenteeritud argumentatsioon (vt 
komisjoni hiljutist ettepanekut Euroopa broneeringuinfo kohta).3

d) – vajaliku institutsioonidevahelise kooskõlastamise ja ELi institutsioonide sisereformide 
elluviimine.
On pigem üllatav, et ELi institutsioonid ei ole pärast harta ühist väljakuulutamist 2000. aastal 
rakendanud deklaratsiooni oma sisestruktuuri kohandamise abil, uute haldusüksuste loomise 
ega oma ametnike koolitamise abil vastavalt ELi poliitika uuele mõõtmele. Seega näib harta 
tegelik mõju ELi institutsioonide töömeetodite osas olevat väga piiratud, kuna:

 komisjonis ei ole näha institutsioonidevahelise volinike rühma töö tulemusi, komisjoni 
peasekretariaadi üldreformi ega viidet kõnealusele mõõtmele paremas õigusloomes;

                                               
1 Üldraporti kohta lisateabe saamiseks vt IV lisa III jagu.
2 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohta lisateabe saamiseks vt V lisa IA jagu.
3 Lisaks on mitmete ELi meetmete puhul esitletud riiklikku põhikohustust tagada kodanike julgeolek üha rohkem 
põhiõigusena, mis valitseb teiste põhiõiguste üle. Ütlematagi on selge, et kõnealune kontseptsioon on tundmatu 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ning hartas, mis – vastupidi – võtab appi avaliku julgeoleku 
vajadused piiranguna põhiõigustele ja piiranguna, mida tuleb demokraatlikus ühiskonnas kohaldada erandlikel ja 
põhjendatud juhtudel ja üksnes vajaduse korral.
Viide demokraatiale on eriti oluline mitte üksnes liikmesriikidele (kellest paljud on kogenud diktatuuri viimase 
sajandi jooksul), vaid ka Euroopa Liidule endale, kes endiselt ootab reforme, mis suurendaksid liidu 
demokraatlikku vastutust ja õigusriigi põhimõtet (eriti teise ja kolmanda samba valdkondades).
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 nõukogus ei ole põhiõiguste kaitse sisemist mõõdet praktiliselt üldse olemas, isegi kui 
Strasbourgis ja Luxembourgis asuvad kohtunikud on nüüdseks hukka mõistnud juba 
mitmed liikmesriigid.

Seega, vastupidiselt Euroopa Parlamendi ootustele, jäävad ELi institutsioonid äärmiselt 
tõrksaks, kui suhtuda harta väljakuulutamisse kui ajahetke, millest alates oleks Euroopa 
poliitikavaldkonnad tulnud ümber suunata halduskeskselt lähenemisviisilt kodanikekesksele 
lähenemisviisile.

ning mis on juhtunud ...

2. Sellele vaatamata on ilmselge, et alates 2003. aastast on põhiõiguste kaitse teema Euroopa 
Liidus muutunud alaliseks teemaks Euroopa kodanikuühiskonnas ja ajendanud kodanikke 
võtma appi Euroopa institutsioonide sekkumist ja põhjendama veelgi enam Euroopa 
Parlamendi resolutsioone.1

Kõnealuse ajavahemiku jooksul viitasid Euroopa Parlamendi peamised resolutsioonid LKA 
lendudele, isikuandmete võimalikule kuritarvitamisele, homofoobia suurenemisele mõnes 
liikmesriigis, diskrimineerimisele, võitlusele organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu, 
inimeste liikumisvabadusele. Samuti on huvitav, et kõnealustes teemavaldkondades tegutses 
Euroopa Parlament üheaegselt ja täiendavalt Euroopa Nõukoguga.2

Sellest seisukohast oleks äärmiselt oluline luua alaline koostöö Euroopa parlamentaarse 
assamblee nõukoguga, selle peasekretäriga (keda on volitatud tegutsema vastavalt inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklile 52) ja selle inimõiguste volinikuga.
Kõnealune koostöö on veelgi olulisem, kuna on vaja seista silmitsi populistlike ja 
ksenofoobsete liikumiste (ja isegi erakondade) arvu suurenemisega Euroopas. Kõnealused 
liikumised ründavad sageli inimõiguste kaitse kogu kontseptsiooni, seostades seda 
vasakpoolsete äärmuslaste ja liberaalide propagandaga, vastandina traditsioonilistele 
väärtustele.

3. Koostöö liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on veelgi tähtsam 
reformilepingu uues raamistikus, millega nähakse ette erikord, et hinnata, kuidas rakendatakse 
ELi harta alustalaks olevaid ELi poliitikavaldkondi, näiteks vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva alaga seotud poliitika. Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide ühendamise abil võimaldab uus leping läbipaistvamat vastastikust 
hindamist ja arusaamist liikmesriikide ja Euroopa seadusandjate vahel, eriti siis, kui nad 
määravad kindlaks Euroopa kodanike õigused ja kohustused. Põhjalikumad teadmised ELi 
meetmete tegeliku mõju kohta riigi tasandil ning struktureeritum dialoog liikmesriikide 
parlamentide ja kodanikuühiskonnaga muudab konkreetsemaks Euroopa Parlamendi iga-
aastase arutelu edusammude üle ELi kujundamisel vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanevaks alaks.

Ilma et see piiraks komisjoni pädevusi, peab sõltumatu ja usaldusväärne põhiõiguste amet 
koos Euroopa Nõukogu organitega koguma Euroopa Parlamendi jaoks kõiki asjakohaseid 

                                               
1 Euroopa Parlamendi resolutsiooni mõju kohta lisateabe saamiseks vt IV lisa C jagu.
2 Kõnealuse perioodi resolutsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiab V lisa B jao III osa 2. ja 5. jaotisest.
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andmeid nimetud valdkondades, et oleks võimalik koostada uus põhiõiguseid käsitlev 
õigusakt ning pärast vastuvõtmist seda hinnata.
Kõnealuste poliitikavaldkondade suurest tundlikkusest tulenevalt ja nende huvipakkuvuse 
tõttu Euroopa kodanikele on vaja samuti luua mõned kiire tagasiside mehhanismid ELi 
institutsioonide vahel probleemide puhul, mille lahendamiseks võib tavapärase 
kohtumenetluse teel kuluda aastaid.

4. Samal ajavahemikul rõhutasid kohtunikud Euroopa ja liikmesriigi tasandil Euroopa Liidu 
rolli suurenemist sellistes küsimustes nagu Euroopa vahistamismäärus, vastastikuse 
tunnustamise põhimõte, Euroopa institutsioonide vajadus kaitsta põhiõigusi. Nagu selgus 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 2005. aasta ja 2007. aasta seminaridel 
Euroopa ja liikmesriikide põhiseaduslike kohtutega, on põhiõiguste kaitse muutunud üha 
enam ühiseks kohustuseks kohalikul, liikmesriigi ja Euroopa tasandil. Mitmetasandilise 
kaitsega silmitsi seistes on oluline vältida positiivseid ja negatiivseid kohtualluvuskonflikte 
ning mitte kasutada Euroopa Liidu õigusakte ega rahvusvahelisi kokkuleppeid kõnealuste 
õiguste kaitse taseme vähendamiseks.

5. Viimastel aastatel oleme samuti olnud tunnistajaks kodanikuühiskonna rolli suurenemisele, 
eelkõige siis, kui mõned Euroopa õigusaktid on mõjutanud laste, pagulaste ja rändajate jne 
põhiõigusi (vt kohtuasju diskrimineerimisvastaste meetmete, liikumisvabaduse parandamise, 
avalikele dokumentidele juurdepääsu, sõnavabaduse või isikuandmete kaitse kohta).

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon on saanud abi kodanikuühiskonna 
organisatsioonidelt, eriti alates 2005. aastast, oma külaskäikude läbiviimisel pagulaste ja 
sisserännanute vastuvõtukeskustesse (Lampedusa, Ceuta ja Melilla, Kanaari saared, Malta, 
Kreeka, Belgia ja Ühendkuningriik).
Lisaks tuleb meelde tuletada, et vabaduse, turvalisuse ja õigusega seotud poliitikavaldkonnad 
ei ole võrreldavad traditsiooniliste ELi poliitikavaldkondadega, näiteks siseturuga seotud 
poliitikavaldkonnaga, kus mitmete aastakümnete jooksul on kodanikuühiskond ja teised 
sidusrühmad tugevdanud hästi toimivat koostööd ELi institutsioonidega. Vabaduse, 
turvalisuse ja õigusega seotud poliitikavaldkondades puudub Euroopa tasandil jätkuvalt 
kõnealune koostöö, peamiselt läbipaistvuse puudumise tõttu praegustes suhetes liikmesriikide 
ja Euroopa haldusasutuste vahel. Kõnealune ähmasus võib selgitada, miks valitsusväliste 
organisatsioonide ja kodanikuühiskonna sekkumine ELi tasandil on endiselt juhuslik või 
valesti suunatud, kuna probleemid, mida tuleks lahendada liikmesriigi tasandil, tõstatatakse 
Euroopa tasandil ja vastupidi.

Võttes arvesse rahuldavaid kogemusi, on oluline, et kui kaalul on Euroopa õigusakti 
vastuvõtmine või rakendamine, peab kodanikuühiskond esitama oma ettepanekud 
struktureeritumal viisil. Viimased finantsprogrammid ajavahemikuks 2007–2013 peavad 
aitama kõnealusel võrgustikul pääseda võimalikult läbipaistvalt juurde institutsioonide 
õigusloomega seotud ettevalmistavatele dokumentidele.

Ütlematagi on selge, et kõnealuste dialoogide peamiseks toimumiskohaks peab seetõttu olema 
Euroopa Parlament kui ainus otse valitud ELi institutsioon (isegi kui oleks loogiline, et ka 
teised institutsioonid ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet viitavad valitsusvälistele 
organisatsioonidele eesmärgiga vähendada suurt demokraatlikku lõhet kodanike ja ELi 
institutsioonide vahel).
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Kuidas ühendada punktid ja valmistuda 1. jaanuariks 2009?

Nüüd on aeg vaadata läbi 1992. aastal alanud tegevus, võttes vastu uue kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni raporti ELi põhiõiguste sisepoliitika kohta uues olukorras, mis 
tuleneb reformilepingust ja vajadusest kaitsta ELi põhiõigusi (Euroopa Liidu asutamislepingu 
artikli 7 lõige 1) ning väärtusi, millele on osutatud uue lepingu artiklis 2.

Nimetatud põhjustel kavatseb raportöör ette valmistada raporti, milles võetakse kokku kõige 
tähtsamad mured seoses põhiõiguste olukorraga Euroopa Liidus ja esitatakse soovitused selle 
kohta, kuidas olla valmis uuest lepingust ja Euroopa Liidu harta jõustumisest tulenevaks 
õiguslikuks ja institutsiooniliseks olukorraks.
Võttes arvesse kõnealuse väljakutse suurt ambitsioonikust, peab kodanikuvabaduste, justiits-
ja siseasjade komisjon sellest hoolimata võtma piisavalt aega ning korraldama asjakohased 
arutelud, et vormistada hea raport.

RAPORTI STRUKTUUR

Järgides esialgset arutelu raportööri ja variraportööride vahel, võiks raportil olla allpool
toodud ülesehitus.

1. osa
A jagu
Muudatuste süstemaatiline kirjeldamine inimõiguste kaitse ja järelevalve valdkonnas 
Euroopas viimaste aastate jooksul ja võimalikud tulevased muudatused, mis võtaksid arvesse:

 suhteid Euroopa inimõiguste konventsiooni, Euroopa harta ja ELi liikmesriikide 
põhiseaduste vahel (kõrgeimate inimõiguste kohtute otsused, harta osana ELi 
asutamislepingust, EL osana inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist);1

 liikmesriikide kohtute roll inimõiguste kaitse valdkonnas;2

 uus institutsiooniline raamistik ELis koos Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga kui uue 
asutusega;3

B jagu
Muudatused põhiõiguste kaitse valdkonnas 12 liikmesriigis nende ühinemise tulemusena 
Euroopa Liiduga4. Milline on ELi liikmelisuse lisandväärtus kõnealuses valdkonnas –
muudatuste struktuurne kirjeldus kohtuotsuste, valitsuste poliitikavaldkondade ja üldsuse 
teadlikkuse osas?

2. osa

Keskendumine tähtsatele inimõiguste kaitse valdkondadele kogu ELis, kui asjaga on seotud 
Euroopa Liidu õigusaktid ja tegevus järgmistes valdkondades5:

 kodaniku- ja poliitilised õigused ning vähemuste kaitse1;
                                               
1 Lisateavet kõnealuse teema kohta leiab II lisast.
2 Kõnealuse teema kohta lisateabe saamiseks vt VI lisa 1. jagu.
3 Kõnealuse teema kohta lisateabe saamiseks vt III lisa 5. jagu.
4 Kõnealuse teema kohta lisateabe saamiseks vt III lisa 3. jagu.
5 V lisas käsitletakse paljusid allpool loetletud teemadest.
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 lapse õigused, eelkõige seoses lastega kauplemisega; 
 liikumisvabadus ja rändajate kaitse (nii ebaseaduslike kui ka seaduslike rändajate 

olukord); 
 rassilise diskrimineerimise ja homofoobia vastased meetmed; 
 sõnavabadus, andmekaitse ja küberkuritegevuse vastased meetmed; 
 Euroopa terrorismivastased meetmed, nende riiklik rakendamine ja nende vastavus 

põhiõigustele ning 
 kostjate põhiõigused, protsessiõigus.

Raport peab aluseks võtma Euroopa Parlamendi juba vastu võetud resolutsioonid2.

RAPORTI AJAKAVA

Tegevuste järjekord peab olema järgmine:
 jaanuar kuni aprill 2008 – raporti projekt ja arutelu raporti põhiteemade üle
 mai/juuni – võimalik vastuvõtmine kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonis
 september 2008: vastuvõtmine täiskogu istungil

TÖÖDOKUMENDI LISAD

 I lisa – teabedokument hiljutise põhiõigustega seotud pretsedendiõiguse olukorra 
kohta vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas 

 II lisa – teabedokument suhete kohta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooni, harta ja põhiseaduste vahel

 III lisa – teabedokument struktuursete ja metoodiliste küsimuste kohta põhiõiguste ja 
vähemuste õiguste valdkonnas pärast idasuunalist laienemist

 IV lisa – teabedokument Euroopa Parlamendi resolutsioonide kohta põhiõiguste 
valdkonnas

 V lisa – teabedokument ELi käimasolevate tegevuste kohta rändajate õiguste, 
homofoobia, lapse õiguste, andmekaitse, koduvägivalla, rassismi ja ksenofoobia ning kostjate 
põhiõiguste valdkondades 

 VI lisa – teabedokument liikmesriikide kohtute ja inimõiguste kaitsjate rolli kohta

                                                                                                                                                  
1 III lisa 2. jagu annab teavet vähemuste õiguste kohta.
2 IV lisa on pühendatud Euroopa Parlamendi põhiõiguste resolutsiooni kirjeldamisele.
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