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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 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; 

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 dünaamilisemaks kogu 
Euroopas; ühinemine tõstab ELi usaldusväärsust inimõiguste kaitsmisel kogu maailmas;

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;

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; 

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;

6. rõhutab, et põhiõiguste kaitsmisel nõuab ühinemine siiski tõhustatud koostööd riiklike 
kohtute, Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vahel; koostöö kahe Euroopa 
kohtu vahel täiustab sidusa inimõigustealase kohtupraktika arengut; 

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:
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– 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;

– 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 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;

– 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;

8. rõhutab, et poliitilise kohustuse võtmisega samaväärselt oluline on leida kohased vastused 
ja lahendused peamistele tehnilistele küsimustele, et oleks võimalik rakendada ELi 
ühinemine konventsiooniga kodanike kasuks; lahendamata ja selgusetud üksikasjad 
võivad tekitada segadust ja ohustada ühinemise eesmärki; see ei peaks aga tähendama, et 
protsessiga viivitatakse tehniliste takistuste tõttu;

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;

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

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 eesistujariikidena teha kõik 
võimalik selleks, et ühinemine esimesel sobival võimalusel lõpule viia. 


