
AD\809262ET.doc PE439.075v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Väliskomisjon

2009/2241(INI)

19.3.2010

ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon

Saaja: põhiseaduskomisjon

Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ühinemise institutsioonilised aspektid
(2009/2241(INI))

Arvamuse koostaja: Cristian Dan Preda



PE439.075v02-00 2/6 AD\809262ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\809262ET.doc 3/6 PE439.075v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt väljavaate üle, et Euroopa Liit ühineb Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga, mis annab ajaloolise võimaluse koordineerida kogu 
maailmajagu ja Euroopa Liitu hõlmavat inimõiguste raamistikku, võimaldades seega 
kaitsta samadel alustel ELi ja liikmesriikide kodanike inimõiguseid ja põhivabadusi, 
kehtestada täiendav väline inimõiguste kontrollisüsteem ELis ning tagada Euroopa Liidu 
Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika ühtlustatud areng;

2. tuletab meelde, et inimõiguste austamise edendamine, mis on ELi asutamislepingus 
sätestatud ELi keskne väärtus, kujutab endast ühtset alust ELi suhetele kolmandate 
riikidega; on seega arvamusel, et ühinemine suurendab veelgi kodanike usaldust Euroopa 
Liidu vastu ja ELi usaldusväärsust kolmandate riikidega peetavas inimõigustealases 
dialoogis; rõhutab lisaks, et nimetatud dialoogis on liidu usaldusväärsuse tagamise sama 
oluline tegur põhiõiguste harta ühtne ja täielik rakendamine ELi tasandil;

3. tervitab topeltstandardite kaotamist Euroopa Liidu inimõiguste poliitikas, kuna ELil ei 
olnud enne konventsiooniga ühinemist juriidilist kohustust austada inimõigusi, kuid pärast 
ühinemist toimub liiduväline kohtulik kontroll ELi õigusaktide üle, mille abil jälgitakse 
nende vastavust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni nõuetele;

4. rõhutab Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni viie protokolli 
lisandväärtust, mis seisneb teatavate õiguste ja vabaduste kaitsmises konventsiooni 
kohaldamisalas ja sellest väljaspool ning pädevuse andmises Euroopa Inimõiguste 
Kohtule nõuandvate arvamuste esitamiseks; on arvamusel, et ühinedes Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga peaks EL ühinema ka konventsiooni 
protokollidega, samuti 1961. aastal vastu võetud Euroopa sotsiaalhartaga ning täiendatud 
ja parandatud sotsiaalhartaga; olenemata Lissaboni lepingu protokolli nr 8 artiklist 2 palub 
liikmesriikidel, kes ei ole seda veel teinud, allkirjastada ja ratifitseerida niipea kui 
võimalik Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni erinevad 
lisaprotokollid, pidades silmas oma korduvalt kinnitatud pühendumust väärtustele ja 
põhimõtetele, mis on liikmesriikides ja Euroopa Liidus demokraatia ja õigusriigi aluseks;

5. tervitab lisaks asjaolu, et konventsiooni artikliga 1 ei tagata mitte üksnes ELi kodanike ja 
teiste liidu territooriumil viibivate üksikisikute kaitse, vaid ka kõigi nende üksikisikute 
kaitse, kes kuuluvad ELi pädevusalasse väljaspool liidu territooriumi;

6. tuletab meelde, et vastavalt Lissaboni lepingule lisatud protokollile nr 8 tuleb luua selge 
mehhanism, mille abil tagada, et ELi mittekuuluvate riikide poolt esitatud hagiavaldused 
ja individuaalsed hagiavaldused suunatakse korra kohaselt liikmesriikide ja/või ELi vastu;

7. rõhutab, et kui hageja esitab hagiavalduse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikli 34 alusel, tuleb kostja kindlaks teha ELi õiguse kohaselt ja viimase 
abinõuna Euroopa Kohtu kontrolli all, ning et see ei tohi piirata kodanike õigust esitada 
individuaalseid hagiavaldusi;
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8. on seisukohal, et õiguskindluse ja rahvusvaheliste suhete läbipaistvuse huvides tuleb 
üksikisikuid ja ELi mittekuuluvaid riike nõuetekohaselt teavitada küsimustest, mis 
kuuluvad liikmesriikide pädevusse ja küsimustest, mis kuuluvad ELi pädevusse, tehes 
seda vajadusel ühinemislepingule lisatud pädevust tõendava deklaratsiooni abil; rõhutab 
kõnealuses kontekstis, et vaja on luua teavitusmehhanism, mis võtaks arvesse asjaolu, et 
pädevusvaldkondade jaotus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel võib muutuda;

9. rõhutab, et kuna ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga kujutab endast riigivälise osapoole ühinemist riikide jaoks loodud 
õigusaktiga, tuleks see viia lõpule ilma konventsiooni olemust muutmata ja muutes selle 
kohtusüsteemi võimalikult vähe; peab nii liidu kui ka kolmandate riikide õigussubjektide 
huvides oluliseks sellise ühinemiskorra eelistamist, millel on Euroopa Inimõiguste Kohtu 
töökoormusele kõige väiksem mõju;

10. väljendab oma kindlat vastuseisu igale kohtupraktikas Euroopa Inimõiguste Kohtu ja 
Euroopa Liidu Kohtu vaheliste erinevuste vältimise mehhanismile, mis tähendaks 
õigussubjektidele pikemaid menetlusaegu;

11. juhib tähelepanu, et seos Euroopa Nõukoguga ja eelkõige küsimused, mis puudutavad ELi 
osalemist ministrite komitees ja Parlamentaarses Assamblees, kuuluvad Euroopa Nõukogu 
põhikirja reguleerimisalasse, mida on seega vaja muuta või vähemalt võtta 
muudatusettepanekute kohta vastu põhikirjaline resolutsioon, et võetaks arvesse Lissaboni 
lepingu jõustumisega kaasnenud muudatused;

12. nõuab kindlalt, et ministrite komiteesse ja inimõiguste juhtkomiteesse Euroopa Liidu 
esindaja nimetamisel austataks nõuetekohaselt Euroopa Parlamendi demokraatliku 
kontrolli teostamise õigust, ning et seda tehtaks iga ametisse nimetamise puhul Euroopa 
Nõukogu mis tahes organisse, kuhu Euroopa Liit ühinemislepingu alusel hakkab kuuluma;

13. on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks esmatähtsatena võtma arvesse komisjone, kes 
vastutavad Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Assambleesse liikmete määramise eest;

14. on arvamusel, et Euroopa ja ELi kodanike, demokraatia ja inimõiguste huvides ning 
inimõiguste austamise ja kaitse tagamiseks tuleks tugevdada koostööd Euroopa Liidu 
institutsioonide ja Euroopa Nõukogu temaatiliste organite vahel, et saavutada 
üleeuroopalisel tasandil inimõiguste valdkonnas suurem sidusus ja vastastikune 
täiendavus;

15. nõuab lisaks, et Euroopa Liit ühineks selliste Euroopa Nõukogu organitega nagu 
piinamise tõkestamise Euroopa komitee (CPT), rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise 
Euroopa komisjon (ECRI) ning õigusemõistmise tõhususe Euroopa komisjon (CEPEJ); 
rõhutab samuti, et Euroopa Liit tuleb kaasata inimõiguste erivoliniku, Euroopa sotsiaalsete 
õiguste komitee (ECSR), sotsiaalhartat käsitleva valitsuste komisjoni ja Euroopa 
rändeküsimuste komisjoni töösse, ning palub Euroopa Parlamenti nõuetekohaselt 
teavitada nende organite järeldustest ja otsustest;

16. on arvamusel, et kuna Euroopa Inimõiguste Kohus on tunnustanud Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni ELi-välist kohaldatavust, peab ELi eesmärgiks olema 
oma välissuhetes ja -tegevuses selle kohustuse täielik täitmine;
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17. nõuab kindlalt, pidades silmas olulist rolli, mis Lissaboni lepinguga antakse Euroopa 
Parlamendile seoses ühinemislepingu sõlmimisega, et parlamenti teavitataks 
nõuetekohaselt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise 
läbirääkimisvolituste määratlusest, ning et parlament oleks tihedalt kaasatud esialgsetesse 
aruteludesse ja samuti kõnealuse teksti üle peetavate läbirääkimiste käiku vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 sätetele. 
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