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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise 
institutsiooniliste aspektide kohta
(2009/2241(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 2, Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 218 lõiget 6 ning protokolli Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõike 2 kohta, mis 
käsitleb liidu ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga;

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2010. aasta otsust;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 48 ja 50;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits - ja 
siseasjade komisjoni, väliskomisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa Kohus on oma väljakujunenud kohtupraktikas 1970. aastatest 
alates märkinud, et põhiõigused on lahutamatu osa õiguse üldpõhimõtetest, mille 
järgimise kohus tagab;

B. arvestades, et seda tehes lähtub kohus liikmesriikide ühistest riigiõiguslikest tavadest ja 
inimõiguste kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest õigusaktidest, millega liikmesriigid on 
ühinenud, nagu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon 
(konventsioon);

C. arvestades, et kõnealune kohtupraktika lisati põhiolemuses 1993. aastal Maastrichtis 
allakirjutatud Euroopa Liidu lepinguga esmasesse õigusse; 

D. arvestades, et Euroopa Kohus pöörab erilist tähelepanu Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktika arengule, mille tõestuseks on üha suurem arv kohtulahendeid, kus 
viidatakse konventsiooni sätetele;

E. arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus lähtub põhimõtteliselt eeldusest, et ELi 
liikmesriigi käitumine on kooskõlas konventsiooniga, kui liikmesriik üksnes rakendab 
ühenduse õigust;

F. arvestades, et 28. märtsi 1996. aasta arvamuses märkis Euroopa Kohus, et Euroopa 
Ühendusel ei olnud enne aluslepingu eelneva muutmiseta pädevust konventsiooniga 
ühineda;

G. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõige 2 näeb ette ühinemise konventsiooniga 
ja Lissaboni lepingu protokollis nr 8 on loetletud rida punkte, mille sätteid tuleb 
ühinemisel järgida; arvestades, et kõnealused sätted ei kujuta endast ELile üksnes 
võimalust konventsiooniga ühineda, vaid ELi institutsioonidele kohustust vastavalt 
toimida;

H. arvestades, et pärast konventsiooni muutva protokolli nr 14 sõlmimist on ELil nüüdsest 
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võimalik konventsiooniga ühinenud riikide nimel konventsiooniga ühineda ning 
ühinemise tingimustes ja üksikasjades tuleb ühinemise hetkel ELi ja konventsiooniga 
ühinenud riikide vahel kokku leppida;

I. arvestades, et kõnealune leping peaks käsitlema ka haldus- ja tehnilisi küsimusi (nt 
põhimõte, et EL annab panuse Euroopa Nõukogu tavaeelarvesse, millest rahastatakse 
Euroopa Inimõiguste Kohut), mille üksikasjades tuleb kokku leppida Euroopa 
Nõukoguga;

J. arvestades, et konventsiooniga ühinedes lisatakse EL konventsiooni põhiõiguste kaitse 
süsteemi ja lisaks kõnealuste õiguste liidusisesele kaitsele Euroopa Kohtu kohtupraktika 
abil saab EL ka rahvusvahelise iseloomuga välise kaitseorgani,

1. rõhutab peamisi ELi konventsiooniga ühinemise pooltargumente, mis on kokkuvõtlikult 
järgmised:

– samal ajal kui ELi põhiõiguste kaitse süsteem täieneb ja tugevneb tänu põhiõiguste 
harta esmasesse õigusse lisamisele, on ühinemine konventsiooniga selgeks märgiks 
ühtsusest ELi ja laiema Euroopa vahel, mille moodustab Euroopa Nõukogu ja tema 
üleeuroopaline inimõiguste süsteem; konventsiooniga ühinemine suurendab ühtlasi 
ELi usaldusväärsust kolmandate riikide silmis, kellelt EL kahepoolsete suhete raames 
korrapäraselt nõuab konventsiooni järgimist;

– ühinemine konventsiooniga tagab kodanikele ELi tegevuse suhtes analoogse kaitse 
sellega, mis neil juba on kõigi liikmesriikide tegevuse suhtes; see on seda tähtsam, et 
liikmesriigid on ELile üle andnud olulisi pädevusi;

– ühinemine aitab kaasa kahe Euroopa kohtu inimõigusi käsitleva kohtupraktika 
ühtlasemale arengule, eriti tänu suurenenud dialoogivajadusele;

– ühinemine ei sea mingil viisil kahtluse alla ELi õiguse autonoomia põhimõtet, sest 
Euroopa Kohus jääb endiselt ainsaks ülemkohtuks ELi õigusse ja õigusaktide 
kehtivusse puutuvates küsimustes, kuna Inimõiguste Kohut ei tohi pidada 
ülemkohtuks, vaid pigem erikohtuks, mis teostab väliskontrolli selle üle, kuidas EL 
täidab konventsiooniga ühinemisest tulenevaid rahvusvahelise õigusega ette nähtud 
kohustusi; Euroopa Kohtul on tulevikus analoogne staatus, nagu on praegu 
liikmesriikide ülemkohtutel Euroopa Inimõiguste Kohtu suhtes;

2. tuletab meelde, et aluslepingu kohaselt  ei kaasne ühinemisega ELi pädevuse laienemine 
ja eelkõige ei anta ELile üldist pädevust inimõiguste valdkonnas;

3. kinnitab, et vastavalt Lissaboni lepingu protokolli nr 8 artiklile 2 ei tohi ELi 
konventsiooniga ühinemise leping mõjutada liikmesriikide eriomast olukorda 
konventsiooni ja selle protokollide suhtes üldiselt ning liikmesriikide tehtud erandite ja 
reservatsioonide suhtes ning kõnealused asjaolud ei mõjuta ELi õiguslikku olukorda 
seoses konventsiooniga;

4. märgib, et konventsiooni süsteemi on täiendatud rea lisaprotokollidega konventsioonis 
käsitlemata õiguste kaitse kohta, ja teeb ettepaneku, et EL ühineks kõigi protokollidega, 
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mis vähemalt osaliselt puudutavad ELi pädevusse kuuluvaid küsimusi (protokollid nr 1, 4, 
7 ja 12);

5. rõhutab, et konventsiooniga ühinemine ei tee EList Euroopa Nõukogu liiget, kuid ELi 
teatav osalemine konventsiooni organites on vajalik ELi nõuetekohaseks konventsiooni 
süsteemi lisamiseks ja seetõttu peaksid ELil olema seal teatavad õigused, eelkõige:

– õigus esitada kohtuniku kohale nimekiri kolme kandidaadiga, kellest Euroopa 
Nõukogu Parlamentaarne Assamblee valib välja ühe ELi esindava kohtuniku, kes 
osaleb kohtu töös võrdsetel alustel teiste kohtunikega;

– õigus osaleda ja hääletada ministrite komitee koosolekutel, kui see täidab Euroopa 
Inimõiguste Kohtu otsuste täitmist kontrolliva organi rolli või kui komitee otsustab 
kohtu arvamuse taotlemise vajaduse üle, ning õigus olla esindatud inimõiguste 
juhtkomitees (ministrite komitee allorgan);

– Euroopa Parlamendi õigus nimetada/saata teatav arv esindajaid Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarsesse Assambleesse, kui viimane valib kohtunikke Euroopa Inimõiguste 
Kohtusse;

6. on seisukohal, et liikmesriigid ei peaks teineteise suhtes ja vastastikustes suhetes ELiga 
esitama väidetava rikkumise asjus riikidevahelist hagiavaldust konventsiooni artikli 33  
tähenduses, sest see läheb vastuollu Lissaboni lepingust tulenevate teatavate kohustuste 
mõttega;

7. on arvamusel, et iga ELi kodaniku hagiavaldus mõne ELi akti või ELi institutsiooni või 
organi tegematajätmise kohta tuleb esitada eranditult liidu vastu, samuti tuleb iga 
hagiavaldus, mille sisuks on ELi õigusaktide rakendamine liikmesriigi poolt, esitada 
eranditult liikmesriigi vastu, ilma et see piiraks võimalust kohaldada põhimõtet, et kui 
asjaomase aktiga seoses ei ole ELi ja liikmesriigi vaheline vastutuse jaotumine selgelt 
määratletud, võib esitada hagiavalduse samaaegselt nii ELi kui ka liikmesriigi vastu;

8. peab asjakohaseks seda, et kohtu hea haldustavana võiks igas Euroopa Inimõiguste 
Kohtusse esitatud liikmesriigi vastu suunatud kohtuasjas, milles võidakse tõstatada ELi 
õigusega seotud küsimus, EL ilmuda kohtu loal kohtusse kostjana ning igas ELi vastu 
suunatud kohtuasjas võiks iga liikmesriik kohtu loal olla kostjaks;

9. on seisukohal, et ei oleks mõistlik muuta Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 
suhteid ametlikeks, luues viimatinimetatu eelotsusega seotud menetluse või asutades 
organi või paneeli, kes otsustaks siis, kui üks kahest kohtust kavatseb vastu võtta 
konventsiooni tõlgenduse, mis teise tõlgendusest erineb; tuletab kõnealuses kontekstis 
meelde deklaratsiooni nr 2 Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõike 2 kohta, millega nähakse 
ette korrapärase dialoogi olemasolu Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vahel 
ning dialoogi võimalik intensiivistamine, kui Euroopa Liit konventsiooniga ühineb;

10. märgib, et konventsioonil on oluline roll Euroopa Liidu põhiõiguste harta tõlgendamisel, 
sest hartaga tagatud õigusi, mis vastavad konventsioonis tunnustatud õigustele, tuleb 
tõlgendada vastavalt konventsioonile ning konventsioon on Euroopa Liidu lepingu artikli 
6 lõike 3 kohaselt Euroopa Liidu Kohtule inspiratsiooniallikaks liidu õiguse 
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üldpõhimõtete sõnastamisel; märgib lisaks, et vastavalt konventsiooni artiklile 53 ei saa 
konventsiooni tõlgendada nii, et see piirab või kahjustab põhiõiguste hartas tunnustatud 
õigusi, seega säilitab harta kogu oma õigusliku jõu;

11. on teadlik asjaolust, et ühinemine iseenesest ei lahenda konventsiooni süsteemiga seotud 
äärmiselt tõsiseid probleeme, milleks on eelkõige ühelt poolt individuaalsete 
hagiavalduste arvu järsust kasvust tingitud suur töökoormus ja teiselt poolt sellega 
toimetulekuks kohtu struktuuri ja toimimise reform; märgib, et kui kõnealuseid probleeme 
ei õnnestu lahendada, ohustab süsteemi kokkukukkumine, ning seni ühe osalisriigi 
ratifitseerimata jätmise tõttu viibinud protokolli nr 14 jõustumine aitab küll kindlasti 
lõpuleviimata menetluste arvu vähendada, kuid ei kõrvalda neid täielikult;

12. juhib tähelepanu asjaolule, et arvestades ELi konventsiooniga ühinemise põhiseaduslikku 
tähtsust, on Euroopa Liidu toimimise lepingus selleks ette nähtud ranged tingimused, 
nõukogu peab pärast Euroopa Parlamendilt heakskiidu saamist otsustama lepingu 
sõlmimise üle ühehäälselt ning leping jõustub alles pärast seda, kui liikmesriigid on selle 
vastavalt oma põhiseadusest tulenevatele nõuetele heaks kiitnud;

13. märgib, et ELi ühinemine konventsiooniga on oluline samm, millele peaks edaspidi 
järgnema ELi ühinemine 18. oktoobril 1961. aastal Torinos allakirjutatud ja 3. mail 1996. 
aastal Strasbourgis muudetud Euroopa sotsiaalhartaga, mis oleks kooskõlas põhiõiguste 
hartas ja sotsiaalvaldkonda käsitlevates ELi õigusaktides juba sätestatud normidega;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


