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Muudatusettepanek 1
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Parlamendi seadusandlikud volitused on 
laienenud seoses kaasotsustamismenetluse 
suurenenud kasutamisega alates Euroopa 
Liidu toimimise lepingu jõustumisest; 
osutab, et õiguskoostööd kriminaalasjades 
ja politseikoostööd käsitlevad õigusaktid 
võetakse nüüd reeglina vastu 
seadusandliku tavamenetluse korras;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 2
Judith Sargentini

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Parlamendi seadusandlikud volitused on 
laienenud seoses kaasotsustamismenetluse 
suurenenud kasutamisega alates Euroopa 
Liidu toimimise lepingu jõustumisest; 
osutab, et õiguskoostööd kriminaalasjades 
ja politseikoostööd käsitlevad õigusaktid 
võetakse nüüd reeglina vastu 
seadusandliku tavamenetluse korras;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Parlamendi seadusandlikud volitused on 
laienenud seoses kaasotsustamismenetluse 
suurenenud kasutamisega alates Euroopa 
Liidu toimimise lepingu jõustumisest; 
taunib demokraatia seisukohast ja peab 
õigusriigi põhimõttega vastuolus olevaks 
seda, et peaaegu neli aastat pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist kasutatakse 
varasema kolmanda samba õigusaktide 
rakendamiseks jätkuvalt menetlusi, mille 
puhul parlament tihti kõrvale jäetakse või 
nähakse ette üksnes sellega 
konsulteerimine, olenemata tehtavate 
otsuste iseloomust; avaldab kahetsust, et 
nõukogu 22. juuli 2013. aasta otsus 



PE524.619v01-00 4/10 AM\1011275ET.doc

ET

2013/392/EL, millega määratakse 
kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis 
käsitleb liikmesriikide määratud 
ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu 
viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja 
muude raskete kuritegude vältimise, 
avastamise ja uurimise eesmärkidel) 
kohaldamise kuupäev, võeti vastu 
Euroopa Parlamenti kaasamata, rikkudes 
seega otsustamismenetlusi; kutsub 
komisjoni üles muutma kõiki varasema 
kolmanda samba õigusakte, et viia need 
kooskõlla uue õigusnormide hierarhiaga;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Judith Sargentini

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et ELi lepingu artiklis 2 on 
toodud ühiste väärtuste loetelu, millel liit 
rajaneb; on veendunud, et nii liit kui 
liikmesriigid peaksid nõuetekohaselt 
tagama nende väärtuste järgimise; juhib 
tähelepanu, et liidu väärtuste kaitseks 
tuleks luua asjakohane õiguslik ja 
institutsiooniline süsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Judith Sargentini

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde, et Euroopa Parlament 
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osaleb nüüd täievoliliselt 
julgeolekupoliitika valdkonnas ja tal on 
seega õigus aktiivselt osaleda selle 
poliitika põhijoonte ja prioriteetide 
määramisel ja vahendite hindamisel, mida 
Euroopa Parlament, riikide parlamendid 
ja nõukogu peavad tegema ühiselt; leiab, 
et Euroopa Parlament peaks täitma 
tähtsat rolli sisejulgeolekupoliitika 
hindamisel ja määratlemisel, sest sel 
poliitikal on oluline mõju kõigi ELis 
elavate isikute põhiõigustele; toonitab 
seepärast vajadust tagada, et nimetatud 
poliitika kuuluks ainsa otse valitud 
Euroopa kontrolli- ja demokraatliku 
järelevalve institutsiooni pädevusse;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab põhiõiguste harta Lissaboni 
lepingusse kaasamise erilist tähendust ja 
tagajärgi; juhib tähelepanu asjaolule, et 
harta on muutunud Euroopa Liidu 
institutsioonide ja liikmesriikide jaoks 
õiguslikult siduvaks liidu õiguse 
rakendamisel;

2. rõhutab põhiõiguste harta Lissaboni 
lepingusse kaasamise erilist tähendust ja 
tagajärgi; juhib tähelepanu asjaolule, et 
harta on muutunud Euroopa Liidu 
institutsioonide ja liikmesriikide jaoks 
õiguslikult siduvaks liidu õiguse 
rakendamisel, teisendades sel moel 
põhiväärtused konkreetseteks õigusteks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub kõiki ELi institutsioone, ELi 
liikmesriikide valitsusi ja parlamente üles 
võtma aluseks Lissaboni lepinguga 
loodud uue institutsioonilise ja 
õigusraamistiku ja töötama välja ELi 
sisese kõikehõlmava inimõiguste poliitika, 
millega loodaks nii liikmesriikide kui ka 
ELi tasandil tulemuslikud 
vastutusmehhanismid inimõiguste 
rikkumiste käsitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. tuletab meelde, et Lissaboni 
lepinguga on kehtestatud uus õigus –
Euroopa kodanikualgatus; rõhutab, et on 
tarvis kaotada kõik tehnilised ja 
bürokraatlikud tõkked, mis jätkuvalt 
takistavad kodanikualgatuse tulemuslikku 
kasutamist, ja ergutab kodanikke 
aktiivselt osalema ELi poliitikasuundade 
kujundamises;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Judith Sargentini

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. osutab, et aluslepingu kohaselt võib 
seadusandliku aktiga komisjonile 
delegeerida õiguse vastu võtta muid kui 
seadusandlikke akte; kutsub komisjoni üles 
tegema seadusandlike ettepanekute 
tegemisel selgelt vahet delegeeritud 
õigusaktidel ja rakendusaktidel, et tagada 
õiget tüüpi akti kohaldamine;

3. osutab, et aluslepingu kohaselt võib 
seadusandliku aktiga komisjonile 
delegeerida õiguse vastu võtta muid kui 
seadusandlikke akte; kutsub komisjoni üles 
tegema seadusandlike ettepanekute 
tegemisel selgelt vahet delegeeritud 
õigusaktidel ja rakendusaktidel, et tagada 
õiget tüüpi akti kohaldamine; on 
arvamusel, et meetmed, mis eeldavad 
alusaktiga kehtestatud eeskirjadest 
kiireloomulist ajutist kõrvalekaldumist, 
tuleks vastu võtta delegeeritud õigusakti 
kaudu, kui alusakt on võetud vastu 
seadusandliku tavamenetluse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Judith Sargentini

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks komisjoni kohustuse 
anda Euroopa Parlamendile regulaarselt
aru käimasolevatest läbirääkimistest
rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimiseks, 
eriti kui need kokkulepped mõjutavad ELi 
kodanike põhiõigusi (ELi toimimise 
lepingu artikkel 218);

4. võtab teadmiseks komisjoni kohustuse 
teavitada Euroopa Parlamenti viivitamata 
ja täielikult rahvusvaheliste kokkulepete 
sõlmimiseks peetavate käimasolevate
läbirääkimiste kõigil etappidel, eriti kui 
need kokkulepped mõjutavad ELi kodanike 
põhiõigusi (ELi toimimise lepingu artikkel 
218);

Or. en

Muudatusettepanek 10
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et Euroopa Parlament peaks 
samuti tugevdama oma autonoomset 
hindamist õigusloome protsessis 
läbivaatamisel olevate õigusakti 
ettepanekute ja muudatusettepanekute 
mõju kohta põhiõigustele ning looma 
järelevalveks „inimõiguste rikkumise 
valvemehhanismid”;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Nuno Melo

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab komisjonile meelde tegutseda 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 17 
lõikele 1, mille kohaselt komisjon algatab 
liidu ühe- ja mitmeaastaste programmide 
koostamise, pidades silmas 
institutsioonidevaheliste kokkulepete 
saavutamist;

Or. pt

Muudatusettepanek 12
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. pidades silmas lojaalse koostöö 
põhimõtet õigusloomeprotsessis osalevate 
institutsioonide vahel, nõuab, et nõukogu 
kaaluks võimalust lubada Euroopa 

5. pidades silmas lojaalse koostöö ning 
avatud ja pideva dialoogi põhimõtet 
õigusloomeprotsessis osalevate 
institutsioonide vahel, nõuab, et nõukogu 
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Parlamendi esindajatel teatud juhtudel 
(nagu töörühmad ja COREPER) osaleda 
oma koosolekutel, nagu see on juba 
lubatud komisjoni esindajatele.

kaaluks võimalust lubada Euroopa 
Parlamendi esindajatel teatud juhtudel 
(nagu töörühmad ja COREPER) osaleda 
oma koosolekutel, nagu see on juba 
lubatud komisjoni esindajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Nuno Melo

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
Lissaboni lepingu järgselt on suurem 
demokratiseerimine seotud ka riikide 
parlamentide suurema osalusega 
õigusaktide vastuvõtmise menetluses, 
eelkõige mis puudutab subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet;

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Nuno Melo

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu 
lepingu artikli 17 lõikes 8 on 
selgesõnaliselt sätestatud põhimõte, mille 
kohaselt komisjon vastutab poliitiliselt 
Euroopa Parlamendi ees ja mis on ELi 
poliitilise süsteemi nõuetekohaseks 
toimimiseks ülioluline;

Or. pt
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Muudatusettepanek 15
Nuno Melo

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. rõhutab vajadust õigusloomeprotsessi 
kaasatud institutsioonide vahelise lojaalse 
koostöö järele dokumentide, näiteks 
õiguslike arvamuste vahetamisel, et 
võimaldada institutsioonidevahelist 
konstruktiivset, avameelset ja õiguslikult 
kehtivat dialoogi; 

Or. pt


