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Muudatusettepanek 1
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt olulise saavutuse 
üle, mida kujutab endast Lissaboni leping, 
mille järgi Euroopa Liidu põhiseaduste 
harta („harta”) muutub siduvaks ja millega 
tekib ELil vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 6 lõikele 2 kohustus ühineda
Euroopa inimõiguste ja põhiseaduste kaitse 
konventsiooniga; väljendab 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;

1. märgib, et Lissaboni lepingu 
jõustumisega muutus Euroopa Liidu 
põhiseaduste harta („harta”) siduvaks, ning 
väljendab heameelt ELi kohustuse üle 
ühineda vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 6 lõikele 2 Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga; 
tervitab samuti Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
protokolli nr 14 peatset jõustumist 1. juunil 
2010. aastal, millest tulenevalt EL võib 
nimetatud konventsiooniga ühineda;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et olukorras, kus kõik 
liikmesriigid on Euroopa inimõiguste ja 
põhiseaduste kaitse konventsiooni juba 
ratifitseerinud, annab ELi kui juriidilise 
isiku ühinemine dokumendiga – mis ei 
mõjuta liikmesriikide seisundit 
konventsiooni suhtes – sellele jõu, mida on 
oodatud juba enam kui kümne aastat; 
kogu kontinenti hõlmava inimõigusi 
järgiva ala loomisel on see poliitiliselt ja 
juriidiliselt äärmiselt oluline ning tugevdab 
sidemeid ELi ja ülejäänud Euroopa vahel, 
muutes inimõiguste kaitse veelgi 

2. märgib, et kuigi kõik liikmesriigid on 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsiooni juba ratifitseerinud, ei 
mõjuta ELi kui juriidilise isiku ühinemine 
dokumendiga vastavalt Lissaboni lepingu 
protokollile nr 8 liikmesriikide seisundit 
konventsiooni suhtes; leiab, et see on 
poliitiliselt ja juriidiliselt äärmiselt oluline 
inimõiguste konsolideerimisel ja 
tugevdamisel Euroopas ja iseäranis 
Euroopa Liidus ning võimaldab ELil 
tugevdada oma sidemeid ülejäänud 
Euroopaga, muutes inimõiguste kaitse 
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dünaamilisemaks kogu Euroopas; 
ühinemine tõstab ELi usaldusväärsust 
inimõiguste kaitsmisel kogu maailmas;

veelgi dünaamilisemaks; on seisukohal, et 
ühinemine peaks tugevdama ELi 
usaldusväärsust inimõiguste kaitsmisel 
kogu maailmas;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühinemine aitab eelkõige 
kaasa ELi-sisese sidusama
inimõigustealase süsteemi kujundamisele; 
ühinemine tõstab kodanike silmis ELi 
usaldusväärsust inimõiguste kaitse alal ja 
tagab põhiõiguste kaitse alati, kui tegu on 
ELi õigusaktidega;

3. rõhutab, et ühinemine aitab vähendada 
liidus õiguslikku ebakindlust inimõiguste 
ja põhivabaduste valdkonnas ja luua ELi-
sisese sidusa inimõigustealase õigusruumi;
leiab, et ühinemine peaks aitama tõsta 
kodanike silmis ELi kindlust ja 
usaldusväärsust inimõiguste kaitse alal ja 
tagama inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse alati, kui tegu on ELi õigusaktidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab seoses sellega Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni ja selle lisaprotokollide 
ning muude seonduvate dokumentide, 
eriti 1961. aasta Euroopa sotsiaalharta 
universaalset mõõdet; tuletab meelde, et 
enamik neid vahendeid on avatud 
allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ka 
osalistele väljaspool Euroopat;
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Muudatusettepanek 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab ka seda, et ELi ühinemine 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga kätkeb endas 
Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevust 
kõigis ELi õiguse ja õigusaktide 
aspektides, eelkõige justiits- ja 
siseküsimuste valdkonnas, sealhulgas 
selle välismõõtmes;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et pärast ühinemist sekkub
Euroopa inimõiguste ja põhiseaduste kaitse 
konventsioon kui kaitse miinimumnõue
juhtudel, kui ELi pakutud kaitse jääb 
nõrgemaks konventsiooniga tagatud 
kaitsest; konventsioon tugevdab nende 
õiguste kaitset, mida tunnustatakse hartas 
ja mis kuuluvad selle pädevusse; harta 
läheb kaugemale ja kaitseb ka teisi õigusi 
ja põhimõtteid, sealhulgas majanduslikke 
ja sotsiaalseid õigusi ning õigust 
andmekaitsele ja heale valitsemistavale;

4. rõhutab, et pärast ühinemist kujutab
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsioon endast Euroopas 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
miinimumnõuet ning et see on vältimatu 
eriti juhtudel, kui ELi pakutud kaitse jääb 
nõrgemaks konventsiooniga tagatud 
kaitsest; konventsioon tugevdab nende 
õiguste kaitset, mida tunnustatakse hartas 
ja mis kuuluvad selle pädevusse; rõhutab, 
et harta tunnustab ka teisi õigusi ja 
põhimõtteid, sealhulgas majanduslikke ja 
sotsiaalseid õigusi ning õigust 
andmekaitsele ja heale haldusele, samuti 
bioeetika alaseid õigusi, mida ei sisalda 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
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kaitse konventsioon, kuid mis sisalduvad 
selle lisaprotokollides ja sellega 
seonduvates dokumentides;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ELi ühinemine Euroopa 
inimõiguste ja põhiseaduste kaitse 
konventsiooniga annab ELi kodanikele 
õiguste jõustamiseks täiendava 
mehhanismi, nimelt võimaluse esitada 
Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebusi 
seoses ELi institutsiooni või liikmesriigi 
tegevuse või tegevusetusega ELi
õigusaktide rakendamisel, jäädes samal ajal 
konventsiooni pädevusalasse; rõhutab aga, 
et see ei muuda Euroopa Liidu Kohtu 
pädevuse praegust süsteemi, ja nõue, et 
kõik liikmesriigi kohtu juriidilised abinõud 
peavad olema kasutatud, jääb iga taotluse 
kõlblikkuse tingimuseks;

5. märgib, et ELi ühinemine Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga annab ELi kodanikele 
õiguste jõustamiseks ja järgimiseks 
täiendava mehhanismi tänu Euroopa 
Inimõiguste Kohtu teostatavale 
seaduslikkuse välisjärelevalvele, nimelt 
võimaluse esitada Euroopa Inimõiguste 
Kohtule kaebusi seoses ELi institutsiooni 
või liikmesriigi tegevuse või 
tegevusetusega liidu õigusaktide 
rakendamisel; rõhutab aga, et see ei muuda 
Euroopa Liidu Kohtu ega Euroopa 
Inimõiguste Kohtu pädevuse praegust 
süsteemi, ja nõue, et kõik liikmesriikide
kohtute juriidilised abinõud peavad olema 
kasutatud, jääb iga taotluse kõlblikkuse 
tingimuseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Gianni Vattimo, Sophia in ’t Veld, Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ELi ühinemine Euroopa 5. märgib, et ELi ühinemine Euroopa 
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inimõiguste ja põhiseaduste kaitse 
konventsiooniga annab ELi kodanikele 
õiguste jõustamiseks täiendava 
mehhanismi, nimelt võimaluse esitada 
Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebusi 
seoses ELi institutsiooni või liikmesriigi 
tegevuse või tegevusetusega ELi 
õigusaktide rakendamisel, jäädes samal ajal 
konventsiooni pädevusalasse; rõhutab aga, 
et see ei muuda Euroopa Liidu Kohtu 
pädevuse praegust süsteemi, ja nõue, et 
kõik liikmesriigi kohtu juriidilised abinõud 
peavad olema kasutatud, jääb iga taotluse 
kõlblikkuse tingimuseks;

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooniga annab ELi kodanikele 
õiguste jõustamiseks täiendava 
mehhanismi, nimelt võimaluse esitada 
Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebusi 
seoses ELi institutsiooni või liikmesriigi 
tegevuse või tegevusetusega ELi 
õigusaktide rakendamisel, jäädes samal ajal 
konventsiooni pädevusalasse; rõhutab aga, 
et see ei muuda Euroopa Liidu Kohtu 
pädevuse praegust süsteemi, ja nõue, et 
kõik liikmesriigi kohtu juriidilised abinõud 
peavad olema kasutatud, jääb iga taotluse 
kõlblikkuse tingimuseks; rõhutab selles 
kontekstis, et tuleb tagada liikmesriikide 
kohtute kohtuasjade suunamine Euroopa 
Kohtusse juhul, kui tegemist on vaieldava 
põhiõiguste alase küsimusega;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et ELi ühinemine Euroopa 
inimõiguste ja põhiseaduste kaitse 
konventsiooniga annab ELi kodanikele 
õiguste jõustamiseks täiendava 
mehhanismi, nimelt võimaluse esitada 
Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebusi 
seoses ELi institutsiooni või liikmesriigi 
tegevuse või tegevusetusega ELi 
õigusaktide rakendamisel, jäädes samal ajal 
konventsiooni pädevusalasse; rõhutab aga, 
et see ei muuda Euroopa Liidu Kohtu 
pädevuse praegust süsteemi, ja nõue, et 
kõik liikmesriigi kohtu juriidilised abinõud 
peavad olema kasutatud, jääb iga taotluse 
kõlblikkuse tingimuseks;

5. märgib, et ELi ühinemine Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga annab inimõiguste
jõustamiseks täiendava mehhanismi, nimelt 
võimaluse esitada Euroopa Inimõiguste 
Kohtule kaebusi seoses ELi institutsiooni 
või liikmesriigi tegevuse või 
tegevusetusega ELi õigusaktide 
rakendamisel, jäädes samal ajal 
konventsiooni pädevusalasse; rõhutab aga, 
et see ei muuda Euroopa Liidu Kohtu 
pädevuse praegust süsteemi, ja nõue, et 
kõik liikmesriigi kohtu juriidilised abinõud 
peavad olema kasutatud, jääb iga taotluse 
kõlblikkuse tingimuseks; tuletab meelde, et 
teatavatel juhtudel võib kaebus olla seotud 
väljaspool liidu territooriumi toime 
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pandud tegude või avalduva mõjuga;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub komisjonil uurida riigisiseste 
hagi esitamise võimaluste ammendumist, 
et tagada hagiavalduste vastuvõetavus, 
konsulteerides selleks Euroopa Kohtu ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtuga; rõhutab 
seoses sellega vajadust uurida eelotsuse 
küsimust liidu õiguses; nõuab igal juhul, 
et leitud lahendus tagaks ELi kodanikele 
õiguse esitada individuaalseid hagisid 
vastavalt Euroopa inimõiguste kaitse 
konventsiooni sätetele kõnealuses 
valdkonnas ning et kodanike 
hagiavaldused ja kaebused vaadatakse 
läbi mõistliku tähtaja jooksul;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab Euroopa Liidu Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga ühinemist käsitlevate 
läbirääkimiste pooltelt, et konventsiooni ja 
selle õigussüsteemi tehtavad muudatused 
piirduksid sellega, mis on hädavajalik ja 
oluline, et ei seataks ohtu Euroopa 



AM\810544ET.doc 9/18 PE440.026v01-00

ET

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni kontrolli tõhusust ja 
ulatust;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Gianni Vattimo, Sophia in ’t Veld, Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 7 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu asjaolule, et siiani on 
lahendamata teatud hulk juriidilisi, tehnilisi 
ja institutsionaalseid küsimusi, mida tuleb 
käsitleda ELTLi artikli 218 alusel vastu 
võetavas mandaadis ja ka konventsiooniga 
ühinemise üle peetavatel läbirääkimistel 
Euroopa Nõukoguga; kõige tundlikumate 
küsimuste alla kuuluvad:

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

Or. en

Muudatusettepanek 13
Gianni Vattimo, Sophia in ’t Veld, Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– asjaolu, et ühinemise ulatus peaks olema
mandaadis täpselt määratletud; EL peaks
ühtlasi vähemalt nõustuma konventsiooni 
kõigi lisaprotokollidega, mis täiendavad
konventsiooniga kaitstavaid õigusi ja mille 
on juba ratifitseerinud kõik ELi 
liikmesriigid, moodustades seeläbi osa ELi 
inimõigustealaste õigusaktide kogust;
lisaks peaks arvesse võtma ühinemist 
läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartaga;

– ühinemise ulatus on mandaadis täpselt 
määratletud; EL peab nõustuma 
konventsiooni kõigi lisaprotokollidega, mis 
täiendavad konventsiooni või põhiõiguste 
hartaga kaitstavaid õigusi, moodustades 
seeläbi osa ELi inimõigustealaste 
õigusaktide kogust; sellega seoses kutsub 
liikmesriike ühtlasi üles kiirendama 
allkirjastamist ja ratifitseerimist ning 
vaatama läbi oma deklaratsioonid ja 
puudujäägid seoses konventsiooni ja selle 
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protokolliga; lisaks peaks ette nägema 
ühinemist läbivaadatud Euroopa 
sotsiaalhartaga;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– asjaolu, et ühinemise ulatus peaks olema 
mandaadis täpselt määratletud; EL peaks 
ühtlasi vähemalt nõustuma konventsiooni 
kõigi lisaprotokollidega, mis täiendavad 
konventsiooniga kaitstavaid õigusi ja 
mille on juba ratifitseerinud kõik ELi 
liikmesriigid, moodustades seeläbi osa 
ELi inimõigustealaste õigusaktide kogust; 
lisaks peaks arvesse võtma ühinemist 
läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartaga; 
lisaks peaks arvesse võtma ühinemist 
läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartaga;

– asjaolu, et ühinemise ulatus peaks olema 
mandaadis täpselt määratletud; EL peaks 
ühtlasi vähemalt nõustuma konventsiooni 
kõigi lisaprotokollidega, mis juba 
moodustavad osa ELi õigusest, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast, olles 
seega ELis kohaldatavad; sellest 
tulenevalt peab arvesse võtma ühinemist 
läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartaga ja 
teiste asjakohaste Euroopa Nõukogu 
inimõiguste alaste lepingutega;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Debora Serracchiani

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– asjaolu, et ühinemise ulatus peaks olema 
mandaadis täpselt määratletud; EL peaks 
ühtlasi vähemalt nõustuma konventsiooni 
kõigi lisaprotokollidega, mis täiendavad 
konventsiooniga kaitstavaid õigusi ja mille 
on juba ratifitseerinud kõik ELi 
liikmesriigid, moodustades seeläbi osa ELi 

– asjaolu, et ühinemise ulatus peaks olema 
mandaadis täpselt määratletud; EL peaks 
ühtlasi vähemalt nõustuma konventsiooni 
kõigi lisaprotokollidega, mis täiendavad 
konventsiooniga kaitstavaid õigusi, 
moodustades seeläbi osa ELi 
inimõigustealaste õigusaktide kogust; 
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inimõigustealaste õigusaktide kogust; 
lisaks peaks arvesse võtma ühinemist 
läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartaga;

lisaks peaks arvesse võtma ühinemist 
läbivaadatud Euroopa sotsiaalhartaga;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– vajadus selgitada ELi esindatust ja 
osalemist Euroopa Nõukogu organites; 
kuigi ühinemisel Euroopa inimõiguste ja 
põhiseaduste kaitse konventsiooniga ei saa 
EList Euroopa Nõukogu liiget, peaks EL 
olema esindatud kõigis organites, milles 
mõjutatakse konventsiooniga ühinemise 
tagajärjel ELi küsimusi, kusjuures Euroopa 
Parlament peaks olema esindatud Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtunike valimise 
menetluses;

– EL on asjakohaselt esindatud ja osaleb 
Euroopa Nõukogu organites; kuigi 
ühinemisel Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga ei 
saa EList Euroopa Nõukogu liiget, peab 
EL olema võrdsetel alustel kõigi teiste 
osalistega esindatud kõigis organites, 
milles mõjutatakse konventsiooniga 
ühinemise tagajärjel ELi küsimusi, näiteks 
vähemalt ministrite nõukogu, kui 
teostatakse järelevalvet otsuste täitmise 
üle, ning vähemalt piinamise ja 
ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise tõkestamise Euroopa 
Komitee(CPT), kohtute efektiivsust 
hindav komisjon (CEPEJ), rassismi ja 
sallimatuse vastu võitlemise Euroopa 
komisjon (ECRI) ja inimõiguste 
juhtkomisjon (CDDH), kusjuures Euroopa 
Parlament peab andma oma nõusoleku 
kolme ELi kandidaadi nimetamiseks 
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku 
ametikohale ning olema esindatud 
Euroopa Nõukogu parlamentaarses 
assamblees seoses ELi kohtuniku 
nimetamisega Euroopa Inimõiguste
Kohtusse; ELi alaline, täisajaga töötav 
kohtunik peab osalema võrdsetel alustel 
ka Euroopa Inimõiguste Kohtus, samal 
ajal tuleb luua kaaskostja mehhanism, 
mis vastaks ELi õiguse sõltumatu 
tõlgendamise põhimõttele;
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– vajadus selgitada ELi esindatust ja 
osalemist Euroopa Nõukogu organites; 
kuigi ühinemisel Euroopa inimõiguste ja 
põhiseaduste kaitse konventsiooniga ei saa 
EList Euroopa Nõukogu liiget, peaks EL 
olema esindatud kõigis organites, milles 
mõjutatakse konventsiooniga ühinemise 
tagajärjel ELi küsimusi, kusjuures 
Euroopa Parlament peaks olema esindatud
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike 
valimise menetluses;

– vajadus selgitada ELi esindatust ja 
osalemist Euroopa Nõukogu organites; 
kuigi ühinemisel Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga ei 
saa EList Euroopa Nõukogu liiget, peaks 
EL olema esindatud kõigis inimõiguste ja 
põhivabaduste järgimise kontrolli ja 
edendamise eest vastutavates organites, 
mis on seotud ka harta põhiõiguste ning 
liidu eesmärkide ja põhimõtetega 
(sotsiaalõigused, piinamise keelustamine, 
rassismivastane võitlus jms), kusjuures 
Euroopa Parlament peaks osalema
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike 
valimise menetluses;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Gianni Vattimo, Sophia in ’t Veld, Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– vajadus täpsustada Euroopa Kohtu ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu vahelist suhet, 
jättes mõlemale kohtule vajaliku 
paindlikkuse määrata, kuidas teha paremat 
koostööd tõhusama korrapärase dialoogi 
saavutamiseks; see võib lisaks kaasa aidata 
ka ülalmainitud kohtupraktikasüsteemi 
arengule;

– Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste 
Kohtu vahelist suhet täpsustatakse, jättes 
mõlemale kohtule vajaliku paindlikkuse 
määrata, kuidas teha paremat koostööd 
tõhusama korrapärase dialoogi 
saavutamiseks; see võib lisaks kaasa aidata 
ka ülalmainitud kohtupraktikasüsteemi 
arengule;
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Muudatusettepanek 19
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– vajadus tegeleda Euroopa Inimõiguste 
Kohtus ilmsiks tulnud probleemidega; ELi 
ühinemine Euroopa inimõiguste ja 
põhiseaduste kaitse konventsiooniga peaks 
selle tõhususe vähendamise asemel kaasa 
tooma subsidiaarsuse põhimõtte 
elluviimise täiustatud süsteemi ja seega 
vähendama Euroopa Inimõiguste Kohtule
esitatavaid korduvaid avaldusi, mis 
omakorda vähendab nimetatud kohtu 
koormust; äärmiselt oluline on luua õige
tasakaal täiendavatele juriidilistele 
abinõudele juurdepääsu pakkumise ja
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
ülekoormatuse vältimise vahel; väljendab 
seetõttu heameelt asjaolu üle, et ELi 
ühinemine langeb kokku Euroopa 
Inimõiguste Kohtu reformimisega;

– vajadus tegeleda Euroopa Inimõiguste 
Kohtus ilmsiks tulnud probleemidega; ELi 
ühinemine Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
peaks tingimata kaasa tooma 
konventsiooni süsteemi täiustamise; 
nõuab, et liit osaleks Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ühinemise raames täiel määral Euroopa 
Inimõiguste Kohtu reformimises, et 
parandada selle toimimist ning esitatavate 
hagiavalduste ja kaebuste läbivaatamise 
tähtaega; nõuab, et liit ja selle 
liikmesriigid jälgiksid oma vastavate
õigusaktide väljatöötamisel ja 
rakendamisel inimõiguste ja 
põhivabaduste austamist ning riigisiseste 
hagi esitamise võimaluste tõhusust 
vastavalt 1969. aasta rahvusvaheliste 
lepingute õiguse Viini konventsioonis 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele, et 
vältida Euroopa Inimõiguste Kohtu
ülekoormatust;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Gianni Vattimo, Sophia in ’t Veld, Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 7 – taane 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– vajadus tegeleda Euroopa Inimõiguste – Euroopa Inimõiguste Kohtus ilmsiks 
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Kohtus ilmsiks tulnud probleemidega; ELi 
ühinemine Euroopa inimõiguste ja 
põhiseaduste kaitse konventsiooniga peaks 
selle tõhususe vähendamise asemel kaasa 
tooma subsidiaarsuse põhimõtte 
elluviimise täiustatud süsteemi ja seega 
vähendama Euroopa Inimõiguste Kohtule 
esitatavaid korduvaid avaldusi, mis 
omakorda vähendab nimetatud kohtu 
koormust; äärmiselt oluline on luua õige 
tasakaal täiendavatele juriidilistele 
abinõudele juurdepääsu pakkumise ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu ülekoormatuse 
vältimise vahel; väljendab seetõttu 
heameelt asjaolu üle, et ELi ühinemine 
langeb kokku Euroopa Inimõiguste Kohtu 
reformimisega;

tulnud probleemidega tegeletakse ja need 
lahendatakse ELi toel; ELi ühinemine 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsiooniga peaks selle 
tõhususe vähendamise asemel kaasa tooma 
Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste kohese 
ja täieliku elluviimise liikmesriikides ja 
ELis, tagades subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaldamise; liikmesriigid ja ELi 
institutsioonid täidavad asjakohaselt 
inimõiguste alaseid kohustusi, mille nad 
on võtnud Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
ühinemisel, ning tegelevad struktuuriliste 
probleemidega reformide abil, mis 
vähendavad Euroopa Inimõiguste Kohtule 
esitatavaid avaldusi ja nende korduvust, 
vähendades nimetatud kohtu koormust; 
väljendab seetõttu heameelt asjaolu üle, et 
ELi ühinemine langeb kokku Euroopa 
Inimõiguste Kohtu reformimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. palub, et Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ja ühenduse hartas töötajate 
põhiõiguste kohta sisalduvaid sotsiaalseid 
õigusi silmas pidades ühineks liit 
1961. aasta sotsiaalharta ja parandatud 
sotsiaalhartaga; palub, et komisjon 
osaleks vaatlejana inimõiguste 
ülemvoliniku, Euroopa sotsiaalsete 
õiguste komitee ja sotsiaalharta 
valitsustevahelise komitee töös;

Or. fr
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Muudatusettepanek 22
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. rõhutab, et Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artikliga 1 tagatakse, et igaühel, kes 
kuulub liidu jurisdiktsiooni alla, on õigus 
tugineda Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonile, et 
esitada kaebus liidu õigusaktide vastu, 
sealhulgas välissuhete valdkonda 
kuuluvad õigusaktid, ja pöörduda 
Euroopa Inimõiguste Kohtu poole; 
rõhutab muu hulgas, et Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikliga 1 tagatakse mitte 
üksnes ELi kodanike ja teiste liidu 
territooriumil viibivate isikute kaitse, vaid 
ka kõigi liidu jurisdiktsiooni alla 
kuuluvate isikute kaitse, isegi kui nad 
asuvad väljaspool liidu territooriumi;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Gianni Vattimo, Sophia in ’t Veld, Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et konventsiooniga ühinemine 
ei puuduta vaid ELi institutsioone, seega 
tuleb konsulteerida ka ELi kodanike ja 
Euroopa Parlamendiga, haarata nad kaasa 
läbirääkimistesse ja teavitada neid 
viivitamatult ja põhjalikult kõigil 
läbirääkimiste etappidel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 218 lõikes 
10;

9. rõhutab, et konventsiooniga ühinemine 
ei puuduta vaid ELi institutsioone, seega 
tuleb konsulteerida ka ELi kodanike ja 
Euroopa Parlamendiga, haarata nad kaasa 
läbirääkimistesse ning kaasata ja teavitada 
neid viivitamatult ja põhjalikult kõigil 
läbirääkimiste etappidel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 218 lõikes 
10;
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Muudatusettepanek 24
Debora Serracchiani

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et konventsiooniga ühinemine 
ei puuduta vaid ELi institutsioone, seega 
tuleb konsulteerida ka ELi kodanike ja 
Euroopa Parlamendiga, haarata nad kaasa 
läbirääkimistesse ja teavitada neid 
viivitamatult ja põhjalikult kõigil 
läbirääkimiste etappidel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 218 lõikes 
10;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 25
Debora Serracchiani

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 26
Debora Serracchiani

Arvamuse projekt
Lõige 10
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. soovitab Euroopa Nõukogul ja ELil 
ühinemisest tuleneva lisaväärtuse viimiseks
kodanikeni kaaluda juhiste väljatöötamist 
koos ühinemisega kaasnevate tagajärgede 
ja mõju täpsete selgitustega;

10. soovitab Euroopa Nõukogul ja ELil 
ühinemisest tuleneva lisaväärtuse 
jõudmiseks kodanikeni kaaluda juhiste ja 
kodanikele suunavate teabeprogrammide
väljatöötamist koos ühinemisega 
kaasnevate tagajärgede ja mõju täpsete 
selgitustega;

Or. it

Muudatusettepanek 27
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. ootab komisjonilt ja liikmesriikidelt 
seoses sellega liidu kodanikele suunatud 
teabekampaania korraldamist, et nad 
võiksid täiel määral ja kõiki asjaolusid 
teades kasutada oma uut hagi esitamise 
õigust inimõiguste valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt praeguse 
eesistujariigi Hispaania otsustavuse üle 
käsitleda ühinemist pakilise küsimusena ja 
Euroopa Nõukogu positiivse ja koostööalti 
suhtumise üle kõnealusesse küsimusse; 
palub lõpetuseks Belgial ja Ungaril 

11. väljendab heameelt praeguse 
eesistujariigi Hispaania otsustavuse üle 
käsitleda ühinemist pakilise küsimusena ja 
Euroopa Nõukogu positiivse ja koostööalti 
suhtumise üle kõnealusesse küsimusse; 
palub lõpetuseks Belgial ja Ungaril 
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eesistujariikidena teha kõik võimalik 
selleks, et ühinemine esimesel sobival 
võimalusel lõpule viia.

eesistujariikidena teha kõik võimalik 
selleks, et ühinemine esimesel sobival 
võimalusel ning võimalikult lihtsalt ja 
vastuvõetavalt lõpule viia, et Euroopa 
Liidu kodanikud saaksid liidu 
ühinemisest Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga 
võimalikult kiiresti kasu.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Wim van de Camp

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. märgib, et pärast ELi ühinemist 
Euroopa inimõiguste konventsiooniga 
võib juhtuda, et nii Euroopa Inimõiguste 
Kohtul kui ka Euroopa Kohtul võib olla 
pädevus teatud küsimuste üle 
otsustamisel, ning juhib tähelepanu 
sellele, et selliste juhtumite viimist kahte 
kohtusse ei tohiks lubada;

Or. en


