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LÜHISELGITUS

Õiguste ja kodakondsuse programm 2014–2020 on kolme varasema programmi järeltulija:
„Põhiõigused ja kodakondsus”, Daphne III ning tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse 
programmi „Progress” osad „Mittediskrimineerimine ja mitmekesisus” ning „Sooline 
võrdõiguslikkus”. 

Programm peaks edendama õigusi, mis tulenevad Euroopa kodakondsusest, 
mittediskrimineerimise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtetest, õigusest 
isikuandmete kaitsele, lapse õigustest, liidu tarbijakaitse õigusaktidest tulenevatest õigustest.

Petitsioonikomisjon saab arvukalt petitsioone, mis on seotud programmis hõlmatud 
eesmärkidega. Mõned petitsioonide esitajad ja organisatsioonid rõhutavad rahastamise 
olulisust ja juhivad tähelepanu asjaolule, et vahenditele on raske ligi pääseda. Seepärast peab 
vahendite eraldamine olema läbimõeldud, ligipääsetav ja läbipaistev. Rahastamine peaks 
olema kättesaadav mitte ainult oluliste Euroopa tasandi võrgustike jaoks, vaid ka 
liikmesriikide väikeste valitsusväliste organisatsioonide esitatud projektide jaoks.

Raportöör palub ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni paremat tunnustamist. 
Nimetatud konventsioon on esimene rahvusvaheline inimõiguste dokument, millega EL on 
liitunud. Paljud petitsioonid annavad tunnistust raskustest, millega puuetega inimesed kokku 
puutuvad, ning asjaolust, et need inimesed ei saa kasutada selle konventsiooniga ette nähtud 
põhivabadusi ja - õigusi. Petitsoonikomisjon on üks osapooltest, kes on seotud raamistiku 
loomisega konventsiooni rakendamiseks vastavalt artiklile 33.2 ning kelle ülesanne on kaitsta 
puuetega inimeste õigusi.

Oleks vaja konkreetselt viidata Euroopa Liidu põhiõiguste hartale. Programmi konkreetsete 
eesmärkidena tuleks lisada rassismi, ksenofoobia ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
valdkonnad, samuti naiste, laste ja noorte vastu suunatud vägivalla ennetamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artikli 19 lõiget 2, 
artikli 21 lõiget 2 ning artikleid 114, 168, 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti 
selle artikleid 2 ja 3, ja Euroopa Liidu
toimimise lepingut, eelkõige selle artikleid 
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169 ja 197, 8, 10, artikli 19 lõiget 2, artikli 21 lõiget 2 
ning artikleid 114, 168, 169 ja 197;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat,

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit on rajatud liikmesriikide 
ühistele põhimõtetele, milleks on 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamine ning õigusriik.

(1) Euroopa Liit on rajatud liikmesriikide 
ühistele põhimõtetele, milleks on 
inimväärikuse austamine, vabaduse, 
demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste 
austamine ning õigusriik.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest ja Euroopa 
Liidu poolt ratifitseeritud 
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vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. 
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

rahvusvahelistest konventsioonidest, 
näiteks ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonist (UNCRPD) tulenevaid 
õigusi Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole 
ühes aluslepingute keeltest. Nad peaksid 
saama hõlpsasti elada, reisida, õppida ja 
töötada teises liikmesriigis, olles kindlad, 
et nende õigusi kaitstakse, olenemata 
sellest, kus nad Euroopa Liidus asuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimisega võitlemine 
ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus on 
liikmesriikide ühised väärtused. Võitlus 
igat liiki diskrimineerimise vastu on 
endiselt eesmärk, mis nõuab 
kooskõlastatud tegevust, sealhulgas 
rahaliste vahendite eraldamise kaudu.

(5) Soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimisega võitlemine, 
sallivus, solidaarsus ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus on liikmesriikide ühised 
väärtused. Võitlus igat liiki 
diskrimineerimise vastu on endiselt 
eesmärk, mis nõuab kooskõlastatud 
tegevust, sealhulgas rahaliste vahendite 
eraldamise kaudu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikute õiguste toetamine ja edendamine 
liidus, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
probleemiga tegelemine ning 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

Isikute õiguste toetamine ja edendamine 
liidus, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
probleemiga tegelemine ning liidu 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus edendatakse ja kaitstakse 
isikute õigusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus edendatakse ja kaitstakse 
isikute õigusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus, Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ja ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) edendada kõikides tegevustes soolise
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) ennetada naiste, laste ja noorte vastu 
suunatud vägivalda ja võidelda selle 
vastu, samuti pakkuda tuge ohvritele ja 
riskirühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) võidelda rassismi, ksenofoobia ja 
muu sedalaadi sallimatuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamise näitajad on muu hulgas see, 
kuidas Euroopa tajub nende õiguste 
austamist, kasutamist ja rakendamist, ning 
kaebuste arv.

2. Lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamise näitajad on muu hulgas see, 
kuidas Euroopa tajub nende õiguste 
austamist, kasutamist ja rakendamist, ning 
kaebuste ja petitsioonide arv.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega; 
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

(d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega; 
programmiga hõlmatud valdkondades 
tegutsevate valitsusväliste 
organisatsioonide toetamine; Euroopa 
tasandil võrgustike loomine erialaasutuste 
ja -organisatsioonide, riiklike, piirkondlike 
ja kohalike ametiasutuste vahel; ekspertide 
võrgustike rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmi erinevate konkreetsete 
eesmärkide jaoks eraldatakse vahendeid 
igal aastal tasakaalustatult. Iga eesmärgi 
kohta esitatakse ligikaudne rahastamise 
jaotus. 

Or. en


