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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

10.1.2019 A8-0469/72 

Muudatusettepanek  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 

toimimises 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) „õigusriik“ – Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 2 osutatud liidu väärtus, 

mis hõlmab järgmisi põhimõtteid: 

seaduslikkus, mis tähendab seaduste 

kehtestamise läbipaistvat, 

aruandekohustuslikku, demokraatlikku ja 

pluralistlikku protsessi; õiguskindlus; 

täidesaatva võimu omavoli keelamine; 

sõltumatute kohtute pakutav tõhus 

kohtulik kaitse, sealhulgas põhiõiguste 

kohtulik kaitse; ning võimude lahusus ja 

võrdsus seaduse ees; 

(a) „õigusriik“ – nagu on sätestatud 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, hõlmab 

see järgmisi põhimõtteid: seaduslikkus, mis 

tähendab õiguse kehtestamise läbipaistvat, 

aruandekohustuslikku, demokraatlikku ja 

pluralistlikku protsessi; õiguskindlus; 

täidesaatva võimu omavoli keelamine; 

õiguskaitse kättesaadavus ning 

sõltumatutes ja erapooletutes kohtutes 

pakutav tõhus kohtulik kaitse; võimude 

lahusus; diskrimineerimiskeeld ja võrdsus 

seaduse ees; põhiõiguste austamine, nagu 

on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas ja rahvusvahelistes inimõigusi 

käsitlevates lepingutes; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 

toimimises 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 Sõltumatute ekspertide kolleegium 

 1. Üldistunud puuduste tuvastamisel 

abistab komisjoni sõltumatute ekspertide 

esinduskolleegium (edaspidi „õigusriigi 

ekspertide kolleegium“), kes hindab igal 

aastal olukorda kõikides liikmesriikides 

kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete 

kriteeriumide ja teabe alusel, kaasa 

arvatud Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa 

Inimõiguste Kohtu otsused, kontrollikoja 

aruanded, liidu muude institutsioonide, 

organite ja asutuste aruanded ja 

arvamused ning asjaomaste 

rahvusvaheliste organisatsioonide 

järeldused ja soovitused. Kõnealune 

hinnang avalikustatakse. 

 2. Euroopa Parlament korraldab koos 

riikide parlamentidega iga-aastase 

järelarutelu õigusriigi ekspertide 

kolleegiumi hinnangu üle. Selleks loovad 

riikide parlamendid ja Euroopa 

Parlamendi pädev komisjon ühiselt 

spetsiaalse parlamentaarse ühisrühma. 

Selle rühma ülesehituse ja töökorra 

määravad ühiselt kindlaks Euroopa 

Parlament ja riikide parlamendid 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja 

Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 

protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli 
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kohta Euroopa Liidus) artikliga 9. 

 3. Õigusriigi ekspertide kolleegiumisse 

kuuluvad järgmised liikmed: 

 a) iga liikmesriigi parlamendi määratav 

üks sõltumatu ekspert, kes on 

kvalifitseeritud konstitutsioonikohtu või 

riigikohtu kohtunik ja kes ei ole aktiivses 

teenistuses; 

 b) kümme eksperti, kelle määrab Euroopa 

Parlament kahekolmandikulise 

häälteenamusega ekspertide nimekirja 

alusel, kuhu on eksperte nimetanud 

 i) teaduste ja humanitaarteaduste 

akadeemiate Euroopa föderatsioon 

(ALLEA); 

 ii) inimõiguste edendamise ja kaitse eest 

vastutavate riigiasutuste Euroopa 

võrgustik (ENNHRI); 

 iii) Euroopa Nõukogu (sealhulgas 

Veneetsia komisjon, riikide 

korruptsioonivastane ühendus (GRECO) 

ja Euroopa Nõukogu inimõiguste 

volinik); 

 iv) Euroopa Nõukogu kohtute efektiivsust 

hindav komisjon (CEPEJ) ja Euroopa 

Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu 

(CCBE); ning 

 v) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 

(ÜRO), Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsioon (OSCE) ning 

Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsioon (OECD). 

 4. Õigusriigi ekspertide kolleegiumi 

koosseis on sooliselt tasakaalus. 

 5. Õigusriigi ekspertide kolleegium valib 

esimehe oma liikmete hulgast. 

 6. Õigusriigi ekspertide kolleegiumi töö 

hõlbustamiseks tagab komisjon 

kolleegiumile tõhusat tegutsemist 

võimaldavad sekretariaaditeenused, mis 

hõlmavad eelkõige läbivaadatavate ja 

hinnatavate andmete ja teabeallikate 

kogumist ning haldustoe pakkumist. 
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