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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt olulise saavutuse üle, mida kujutab endast Lissaboni leping, mille 
järgi Euroopa Liidu põhiseaduste harta („harta”) muutub siduvaks ja millega ELil tekib 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikele 2 kohustus ühineda Euroopa inimõiguste 
ja põhiseaduste kaitse konventsiooniga; tunneb samuti heameelt Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 14 peatse jõustumise üle 1. juunil 2010. 
aastal, millest tulenevalt EL võib nimetatud konventsiooniga ühineda;

2. märgib, et olukorras, kus kõik liikmesriigid on Euroopa inimõiguste ja põhiseaduste 
kaitse konventsiooni juba ratifitseerinud, ei mõjuta ELi kui juriidilise isiku ühinemine 
selle dokumendiga Lissaboni lepingu protokolli nr 8 kohaselt liikmesriikide seisundit 
konventsiooni suhtes; on arvamusel, et konventsioon saab sellega juba üle kümne aasta 
oodatud uue hoo ning et see on kogu kontinenti hõlmava inimõigusi järgiva ala loomisel 
poliitiliselt ja õiguslikult äärmiselt oluline ning et see soodustab inimõiguste 
kindlustamist ja tugevdamist Euroopas ja aitab tugevdada suhteid ELi ja ülejäänud 
Euroopa vahel, muutes inimõiguste kaitse veelgi dünaamilisemaks; on seisukohal, et see 
peaks tugevdama ELi usaldusväärsust inimõiguste kaitsmisel kogu maailmas;

3. rõhutab Euroopa inimõiguste ja põhiseaduste kaitse konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtupraktika tähtsust õigusliku raamistiku ja suunavate põhimõtete andmisel ELi 
praeguste ja tulevaste meetmete jaoks kodanikuõiguste ning justiits- ja siseküsimuste 
valdkonnas, eelkõige kodanikuõiguste ning justiits- ja siseküsimuste integreerimise ja 
ühtlustamise uute vormide valguses, mis said alguse Lissaboni lepingu jõustumise ja 
Stockholmi programmi vastuvõtmisega;

4. rõhutab, et ühinemine aitab eelkõige kaasa sidusama inimõigustealase süsteemi 
kujundamisele ELis; on seisukohal, et ühinemine tõstab kodanike silmis ELi 
usaldusväärsust inimõiguste kaitse alal ja tagab täieliku ja tõhusa põhiõiguste kaitse alati,
kui tegu on ELi õigusaktidega;

5. rõhutab, et pärast ühinemist ei saa vaidlustada Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevust ELi 
õigustiku sisestruktuuri alusel otsuste tegemisel kohtuasjades, mis kuuluvad Euroopa 
inimõiguste ja põhiseaduste kaitse konventsiooni reguleerimisalasse; rõhutab ka, et 
Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevus ei tohi olla piiratud Euroopa kodanike või Euroopa 
Liidu geograafilise territooriumiga (näiteks lähetuste või delegatsioonide visiitide puhul);

6. rõhutab, et pärast ühinemist kujutab Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioon endast Euroopas inimõiguste ja põhivabaduste kaitse miinimumtaset ning et 
see on äärmiselt tähtis eriti juhtudel, kui ELi pakutud kaitse jääb nõrgemaks 
konventsiooniga tagatud kaitsest; märgib, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioon tugevdab nende õiguste kaitset, mida tunnustatakse hartas ja mis kuuluvad 
selle pädevusse, ning et harta tunnustab ka teisi õigusi ja põhimõtteid, mida Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ei sisalda, kuid mis sisalduvad selle 
lisaprotokollides ja sellega seonduvates dokumentides;
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7. märgib, et ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
annab inimõiguste jõustamiseks täiendava mehhanismi, nimelt võimaluse esitada Euroopa 
Inimõiguste Kohtule kaebusi seoses ELi õigusakte rakendava ja konventsiooni 
kohaldamisalasse kuuluva ELi institutsiooni või liikmesriigi tegevuse või tegevusetusega; 
rõhutab siiski, et see ei muuda Euroopa Liidu Kohtu ega Euroopa Inimõiguste Kohtu 
jurisdiktsiooni praegust süsteemi, ja nõue, et kõik liikmesriikide õiguskaitsevahendid 
peavad olema kasutatud, jääb iga taotluse vastuvõetavuse tingimuseks; nõuab, et kõik 
taotlused ja kaebused vaadataks läbi mõistliku aja jooksul; ergutab komisjoni esitama 
koostöös Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtuga suuniseid selle kohta, mida 
kujutab endast Euroopa Liidus asjakohane siseriiklik õiguskaitsevahend ja kuidas toimub 
eelotsuste tegemine ELi õiguse kohaselt; rõhutab sellega seoses, et liikmesriikide kohtute 
kohtuasjade suunamine Euroopa Kohtusse tuleb tagada juhul, kui väidetavalt on tegemist 
põhiõiguste alase küsimusega;

8. rõhutab, et ühinemine konventsiooniga tähendab põhiõiguste kaitsmisel tõhustatud 
koostööd riiklike kohtute, Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vahel; märgib, et 
koostöö kahe Euroopa kohtu vahel täiustab sidusa inimõigustealase kohtupraktika arengut;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et siiani on lahendamata teatav hulk juriidilisi, tehnilisi ja 
institutsionaalseid küsimusi, mida tuleb käsitleda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
218 alusel vastu võetavas mandaadis ja ka konventsiooniga ühinemise üle peetavatel 
läbirääkimistel Euroopa Nõukoguga; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama, et:

– ühinemise ulatus on mandaadis täpselt määratletud; EL ühineb vähemalt 
konventsiooni kõigi selliste lisaprotokollidega, mis täiendavad konventsiooniga 
kaitstavaid õigusi, mille on juba ratifitseerinud kõik ELi liikmesriigid ning mis 
moodustavad seeläbi osa ELi inimõigustealaste õigusaktide kogust; kutsub 
liikmesriike sellega seoses üles ratifitseerima kõiki selliseid konventsiooni protokolle, 
mis osutavad konventsiooniga kaitstud õigustele ja on seetõttu ELi suhtes 
kohaldatavad; tuleks kaaluda ka ühinemist läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartaga ja 
teiste asjakohaste Euroopa Nõukogu inimõiguste alaste lepingutega;

– EL on asjakohaselt esindatud ja osaleb Euroopa Nõukogu organites; kuigi EL ei saa 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemisel Euroopa 
Nõukogu liikmeks, on EL esindatud kõigis sellistes inimõiguste organites, milles 
mõjutatakse konventsiooniga ühinemise tagajärjel ELi küsimusi (näiteks piinamise ja 
ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa Komitee 
(CPT), rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjon (ECRI), kohtute 
tõhusust hindav komisjon (CEPEJ) ja inimõiguste juhtkomisjon (CDDH)), ning 
ministrite nõukogus, vähemalt kui teostatakse järelevalvet ELi põhiõigustega seotud 
küsimusi käsitlevate otsuste täitmise üle, kusjuures Euroopa Parlament osaleb ja on 
esindatud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike valimismenetluses – ELi tasandil, kui 
sellele ametikohale nimetatakse ELi kandidaadid, ning Euroopa Nõukogu 
Parlamentaarses Assamblees, kui valitakse kohtunik; 

– täpsustatakse Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vaheline suhe, jättes 
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mõlemale kohtule vajaliku paindlikkuse määrata, kuidas teha paremat koostööd 
tõhusama korrapärase dialoogi saavutamiseks, mis aitaks kaasa eespool nimetatud 
kohtupraktika süsteemi arendamisele;

– Euroopa Inimõiguste Kohtus ilmsiks tulnud probleemidega tegeletakse ja need 
lahendatakse ELi toel; ELi ühinemine konventsiooniga peaks selle tõhususe 
vähendamise asemel aitama luua paremat süsteemi; EL ja liikmesriigid tagavad 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning kindlustavad siseriiklike 
õiguskaitsevahendite tõhususe vastavalt 1969. aasta rahvusvaheliste lepingute õiguse 
Viini konventsioonis sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele, et vältida Euroopa 
Inimõiguste Kohtu ülekoormatust korduvate avalduste või tarbetute pöördumistega;  ja 
mis on ülitähtis – ELi ühinemine konventsiooniga langeb kokku Euroopa Inimõiguste 
Kohtu reformiga; 

10. rõhutab, et poliitilise kohustuse võtmisega samaväärselt oluline on leida kohased vastused 
ja lahendused peamistele tehnilistele küsimustele, et ELi ühinemist konventsiooniga saaks 
rakendada kodanike kasuks; märgib, et lahendamata ja selgusetud üksikasjad võivad 
tekitada segadust ja ohustada ühinemise eesmärki; rõhutab siiski, et tehnilised takistused 
ei tohiks seda protsessi aeglustada;

11. rõhutab, et kuna konventsiooniga ühinemine ei mõjuta vaid ELi institutsioone, vaid ka 
liidu kodanikke, tuleb Euroopa Parlamendiga konsulteerida ja kaasata parlament kogu 
läbirääkimiste protsessi, samuti tuleb parlamenti kaasata ja teda teavitada viivitamatult ja 
täielikult kõigil läbirääkimiste etappidel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 
218 lõikes 10;

12. rõhutab, kui oluline on mitteformaalse organi olemasolu teabe kooskõlastamisel Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee vahel;

13. soovitab Euroopa Nõukogul ja ELil kaaluda suuniste väljatöötamist koos ühinemisega 
kaasnevate tagajärgede ja mõju täpsete selgitustega, et tõsta kodanike teadlikkust 
ühinemisest tuleneva lisandväärtuse kohta; on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid 
peaksid andma ELi kodanikele teavet, et tagada nende täielik teadlikkus sellest, mida see 
lisamehhanism tähendab ja kuidas seda asjakohaselt kasutada;

14. väljendab heameelt praeguse eesistujariigi Hispaania otsustavuse üle käsitleda ühinemist 
pakilise küsimusena ning Euroopa Nõukogu positiivse ja koostööalti suhtumise üle 
kõnealusesse küsimusse; palub Belgial ja Ungaril eesistujariikidena teha kõik võimalik 
selleks, et ühinemine esimesel sobival võimalusel ning võimalikult lihtsalt ja 
vastuvõetavalt lõpule viia, et ELi kodanikud saaksid liidu ühinemisest Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga võimalikult kiiresti kasu.

15. märgib, et pärast ELi ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga võib juhtuda, et nii Euroopa Inimõiguste Kohtul kui ka Euroopa Kohtul 
on teatavatel juhtudel jurisdiktsioon, ning märgib, et samaaegne pöördumine mõlemasse 
kohtusse ei ole lubatud. 
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