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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus N 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

N. arvestades, et liikmesriikide 

kohtusüsteemide tõhususe parandamine on 

oluline õigusriigi aspekt ja see on oluline 

võrdse kohtlemise tagamise, valitsuse 

kuritarvituste eest karistamise ja omavoli 

ärahoidmise seisukohast ning komisjoni 

hinnangul on sellel oluline osa 

struktuurireformides Euroopa poolaasta 

raames, mis on iga-aastane tsükkel 

majanduspoliitika koordineerimiseks liidu 

tasandil; arvestades, et sõltumatu 

õiguselukutse on vaba ja demokraatliku 

ühiskonna üks nurgakive; 

N. arvestades, et liikmesriikide 

kohtusüsteemide tõhususe parandamine on 

oluline õigusriigi aspekt ja see on oluline 

võrdse kohtlemise tagamise, valitsuse 

kuritarvituste eest karistamise ja omavoli 

ärahoidmise seisukohast; arvestades, et 

sõltumatu õiguselukutse on vaba ja 

demokraatliku ühiskonna üks nurgakive; 

Or. en 



 

AM\1107506ET.docx  PE589.721v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

19.10.2016 A8-0283/4 

Muudatusettepanek  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism 

2015/2254(INL) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. soovitab kuni aluslepingu 

võimaliku muutmiseni luua ELi 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja 

põhiõiguste põhjaliku mehhanismi, mis 

hõlmaks kõiki asjaomaseid sidusrühmi, 

ning palub seepärast komisjonil esitada 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

295 alusel 2017. aasta septembriks 

ettepaneku sõlmida demokraatiat, 

õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi käsitlev 

liidu pakt (edaspidi „ELi pakt“) 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

vormis, millega kehtestatakse liidu 

institutsioonide ja liikmesriikide koostööd 

hõlbustav kord Euroopa Liidu lepingu 

artikli 7 raames, ühendades, ühtlustades ja 

täiendades olemasolevaid mehhanisme, 

järgides lisas toodud üksikasjalikke 

soovitusi ja jättes kõigile liidu 

institutsioonidele ja asutustele, kes seda 

soovivad, võimaluse ühineda nimetatud 

ELi paktiga; 

1. soovitab luua ELi demokraatia, 

õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 

põhjaliku mehhanismi, mis hõlmaks kõiki 

asjaomaseid sidusrühmi, ning palub 

seepärast komisjonil esitada Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 295 alusel 2017. 

aasta septembriks ettepaneku sõlmida 

demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja 

põhiõigusi käsitlev liidu pakt (edaspidi 

„ELi pakt“) institutsioonidevahelise 

kokkuleppe vormis, millega kehtestatakse 

liidu institutsioonide ja liikmesriikide 

koostööd hõlbustav kord, ühendades, 

ühtlustades ja täiendades olemasolevaid 

mehhanisme, järgides lisas toodud 

üksikasjalikke soovitusi; soovitab luua 

siduva erimehhanismi, millega 

laiendatakse ELi pakti kõigile liidu 

institutsioonidele ja asutustele. 
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Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. soovitab eelkõige, et kõnesolev ELi 

pakt sisaldaks ennetavat ja parandavat osa 

ning see oleks suunatud kõikidele 

liikmesriikidele ja ka liidu kolmele 

peamisele institutsioonile, järgides ühtlasi 

subsidiaarsuse, vajalikkuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtet; 

3. soovitab eelkõige, et kõnesolev ELi 

pakt sisaldaks ennetavat ja parandavat osa 

ning see oleks suunatud kõikidele 

liikmesriikidele ja ka liidu 

institutsioonidele, järgides ühtlasi 

subsidiaarsuse, vajalikkuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtet; 

Or. en 
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Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. väljendab tõsist muret eurorühma 

iseloomustava läbipaistvuse ja 

demokraatliku aruandekohustuse 

puudumise pärast; soovitab kohaldada 

ELi pakti ka eurorühmale; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. tuletab meelde, et finants-, 

majandus- ja sotsiaalkriisil ja sellega 

võitlemiseks võetud meetmetel on tugev 

mõju suurele osale elanikkonnast; 

rõhutab, et sotsiaalsed õigused on 

põhiõigused, mida on tunnustatud 

rahvusvahelistes lepingutes, Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsioonis, ELi põhiõiguste hartas 

ning Euroopa sotsiaalhartas; palub 

seepärast komisjonil võtta ELi paktis 

nõuetekohaselt arvesse sotsiaalseid õigusi 

ning täita oma kohustust integreerida 

sotsiaalsed eesmärgid kõikidesse Euroopa 

algatustesse, nagu on sätestatud ELi 

toimimise lepingu artiklites 3 ja 9; 

Or. en 
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Punkt 20 – taane 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – ELi toimimise lepingu artikli 269 

muutmisega tuleks Euroopa Kohtule anda 

võimalus otsustada, kas vastavalt Euroopa 

Liidu lepingu artiklile 7 vastu võetud 

otsused on täiesti seaduslikud; 

Or. en 

 


