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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsuse kaitsmiseks ja topeltstandardite 
vältimiseks peab jätkuma praeguste menetluste depolitiseerimine ja edasiarendamine1

kooskõlas aluslepingutega; 

2. märgib, et Euroopa Liidu Kohtu pädevusse kuuluvad aluslepingute ja teiseste 
õigusaktidega seotud küsimused, sh põhiõiguste harta kohaldamine ja tööhõive valdkond2, 
ning kohus peab tegutsema vastavatel istungitel asjakohasel, läbipaistval ja õiglasel viisil 
(„õigus õiglasele kohtulikule arutamisele”), eriti juhtumite puhul, mis hõlmavad „olulisi ja 
jätkuvaid rikkumisi”, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 7, ning et 
liikmesriigid saavad praegu kohtu kaudu avaldada oma tehnilisi seisukohti – sobiva 
esindatusega, asjakohasel viisil ja sobiva aja jooksul –, kui nad ei nõustu Euroopa 
Komisjoni tõlgendusega; kinnitab, et Euroopa Parlament ei saa võtta üle Euroopa 
Komisjoni ega Euroopa Liidu Kohtu ülesandeid, kuna Euroopa Parlament ei ole 
õiguskaitseasutus;

3. märgib, et Euroopa Parlament ise on rõhutanud, et kehtivad aluslepingud annavad ELile 
juba praegu põhiõiguste valdkonnas ulatusliku pädevuse3; märgib, et põhiõiguste harta 
artikli 51 kohaselt on harta sätted rakendamise osas suunatud liikmesriikidele mis tahes 
valdkonnas, kus nad liidu õigust rakendavad;

4. tuletab Euroopa Liidu institutsioonidele meelde, et inimõiguste kaitsmiseks ja 
kohaldamiseks on võimalik ette näha üksnes sidusust ning ühetaolist ja objektiivset 
rakendamist, kui olemasolevaid menetlusi on võimalik tugevdada ELi õiguse tasandil 
koos tagatistega, mis tuleb kehtestada aluslepingute tasandil.

                                               
1 II töödokument põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2012. aastal, raportöör Louis Michel, lk 3.
2 Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 16 ja 22 juhtumi C-202/11 puhul, Euroopa Kohtu 16. aprilli 2013. 
aasta otsus kohtuasjas Anton Las vs PSA Antwerp NV.
3 II töödokument põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2012. aastal, raportöör Louis Michel, lk 2.


