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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu (ELi lepingu) artiklile 2 on 
inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, 
kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, väärtused, millele 
Euroopa Liit on rajatud; rõhutab, et liidu väärtustel ei ole hierarhiat ning et EL peaks 
tagama kõigi väärtuste kaitse, sest ükski neist ei saa eksisteerida ilma teisteta;

2. on veendunud, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) arvamused ja järeldused 
ning Euroopa Liidu Kohtu praktika loovad hea aluse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELi toimimise lepingu) artikli 2 ja põhiõiguste hartas sätestatud õiguste ulatuse 
tõlgendamiseks;

3. rõhutab, et põhiõiguste harta artikli 51 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid peavad 
austama õigusi, järgima põhimõtteid ja edendama nende kohaldamist; peab 
kahetsusväärseks, et FRA andmetel ei tee mõned liikmesriigid piisavalt pingutusi, et 
edendada teadlikkust harta sätetest ja nende rakendamist; toonitab, et hartat on vaja 
paremini propageerida, et suurendada selle sätete tulemuslikkust ning võimaluse korral 
julgustada riikide seadusandjaid ja kohtunikke kasutama seda positiivse 
tõlgendusallikana isegi juhtudel, mis ei ole tingimata hõlmatud ELi õigusega;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi lepingu artiklis 2 on sätestatud, et Euroopa Liit 
rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, 
võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine; rõhutab, kui oluline on tagada, kindlustada 
ja edendada nende väärtuste täielikku austamist liidu ja liikmesriikide tasandil; tuletab 
meelde, et inimõigused on universaalsed ja jagamatud;

5. toonitab, kui tähtis on kogu õigusloome protsessis tagada täielik kinnipidamine 
põhiõiguste hartast; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on mõjuhinnangutesse lisada 
analüüs mõju kohta põhiõigustele; tuletab meelde, et ELi õiguse tõhus ja üksikasjalik 
rakendamine on oluline, et kaitsta ELi väärtusi, millest sõltub ELi kui terviku 
usaldusväärsus; juhib tähelepanu sellele, et ka riikide valitsused peavad suurendama 
üldsuse teadlikkust selle tagamiseks, et ELi kodanikud oleksid täiesti teadlikud oma 
õigustest ja et nad teaksid, kuidas tegutseda, kui neid õigusi rikutakse;

6. kutsub liikmesriike üles käivitama tõendipõhiseid algatusi ja poliitikameetmeid, mille 
eesmärk on tõsta riigi tasandil teadlikkust harta kohta ja selle rakendamist; kutsub 
liikmesriike üles tegema artikli 51 sõelumist, et hinnata varajases etapis, kas kohtuasi 
või seadusandlik ettepanek tekitab hartaga seotud küsimusi; on seisukohal, et selles 
võiks olla eeskujuks FRA käsiraamat harta kohaldatavuse kohta; 

7. on arvamusel, et vaja on vahetada rohkem teavet kogemuste ja harta kasutamise 
käsituse kohta kohtunike, juristide ühenduste ja haldusasutuste vahel nii liikmesriikides 
kui ka väljaspool riigipiire, kasutades sealhulgas vajaduse korral olemasolevaid 
rahastamisvõimalusi, nagu need, mis on sätestatud õigusprogrammis, ning vajadust 
tagada õigusala töötajatele suunatud koolitusprogrammid;
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8. toetab kindlalt läbirääkimiste kiiret taasalustamist Euroopa Liidu ühinemise üle Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, toetudes Euroopa Liidu Kohtu 18. 
detsembri 2014. aasta arvamusele 2/1311; kordab, kui oluline on kiirendada 
ühinemisprotsessi, et tugevdada põhiõiguste kaitset liidus ja kindlustada oma 
positsiooni õigusriigi teemalistel aruteludel, ning tagada vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 218 lõikele 10 Euroopa Parlamendi pidev teavitamine; peab tervitatavaks 
asjaolu, et järgmistel kuudel on juba kavandatud kaks läbirääkimistevooru Euroopa 
Nõukoguga2, ja palub komisjonil tulla läbirääkimiste poliitiliselt kõige olulisematel 
hetkedel Euroopa Parlamendi asjakohaste komisjonide ette;

9. palub võtta vastu Euroopa Parlamendi varasematel resolutsioonidel3 põhinev ELi 
demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism, millega ei looda väärtuste 
hierarhiat ja tagatakse, et nõuetekohaselt hinnatakse mitte ainult õigusriigi põhimõtet, 
vaid ka muid liidu väärtusi, sealhulgas laiemat põhiõiguste spektrit;

10. rõhutab, et sõltumatu kohtusüsteem on nurgakivi nii õigusriigile kui ka õigusele saada 
tõhusat õiguskaitset4; soovitab loobuda praegusest lähenemisviisist, mille puhul 
õigusriigi juhtumeid käsitletakse riikides juhtumipõhiselt, ning nõuab, et töötataks välja 
kriteeriumid ja kontekstipõhised hinnangud, mis aitaksid liikmesriikidel ära tunda 
võimalikke õigusriigiga seotud probleeme ning lahendada neid vastavalt 
õigusnormidele ja võrreldaval alusel; kutsub liikmesriike üles olema alati valmis 
õigusriigi põhimõtteid kaitsma; ergutab ühiste määratluste, standardite ja võrdlusaluste 
abil saavutama 27 liikmesriigis ja liidu institutsioonis ühist õigusriigi kultuuri, et 
määratleda õigusriigi mõiste ja määrata kindlaks selle nõuetekohase toimimise 
kontrollimise viis; tuletab meelde, et õigusriigi põhimõtet ei kohaldata mitte ainult 
õigusloome kvaliteedile, vaid ka olemasolevate õigusaktide tegelikule ja 
mittediskrimineerivale kohaldamisele; on lisaks seisukohal, et sõltumatute ekspertide 
korrapärased hindamised oleksid kasulikud, kuna need võimaldaksid komisjonil 
otsustada, kas rikkumismenetlusi on vaja algatada sidusamal alusel;

11. rõhutab, et on ka teisi rahvusvahelisi dokumente, mis võimaldavad kehtestada uusi 
tagatisi liidu kodanike ja elanike põhiõigustele, näiteks Istanbuli konventsioon ja 
Euroopa sotsiaalharta; nõuab tungivalt, et nõukogu viiks Istanbuli konventsiooni 
ratifitseerimise ELi poolt lõpule ja kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid, et 
EL ühineks Euroopa sotsiaalhartaga;

12. tuletab meelde, kui oluline on tugevdada inimõigusi ja lapse õigusi igas liikmesriigis, 
ning et iga liikmesriik peab kandma vastutust tema territooriumil tuvastatud rikkumiste 
eest;

13. kordab, et eelseisval Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil võiks tuvastada juba 
määratletud poliitilised prioriteedid, nagu Euroopa väärtused, põhiõigused ja -

1 ECLI EU:C:2014:2454
2 Volinik Jourová 11. veebruari 2020. aasta kiri.
3 Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi 
põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta, ELT C 215, 19.6.2018, lk 162. Euroopa Parlamendi 14. 
novembri 2018. aasta resolutsioon vajaduse kohta luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse 
mehhanism, P8_TA(2018)0456.
4 ELi lepingu artikkel 19, ELi toimimise lepingu artikli 67 lõige 4 ja põhiõiguste harta artikkel 47.
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vabadused, kuid see loetelu ei ole ammendav5; väljendab heameelt asjaolu üle, et 
Euroopa väärtuste ja eelkõige ELi kodanike põhiõiguste ja -vabaduste kaitse on üks 
Euroopa Komisjoni kuuest poliitilisest prioriteedist ja Euroopa Ülemkogu strateegilisest 
tegevuskavast aastateks 2019–2024, sest tegemist on vaieldamatult kodanike jaoks 
südamelähedase arutlusteemaga; peab oluliseks, et konverentsil arutataks Euroopa 
väärtuste, sealhulgas põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmise uute mehhanismide ning ELi 
lepingu artikli 7 lõikes 3 sätestatud karistusmehhanismide vastuvõtmist;

14. kordab vajadust meetmete järele, tagamaks, et ELi kodanike häält võetakse Euroopa 
tuleviku üle otsustamisel arvesse, ning et toimuks tõeline avatud, kaasav ja 
demokraatlik konsulteerimine kõikides liidu linnades ja piirkondades elavate 
kodanikega; juhib tähelepanu sellele, et EL peab pärast konverentsi jätkama otsest 
suhtlemist oma kodanikega, et luua alaline dialoogimehhanism;

15. teeb ettepaneku, et Euroopa tuleviku konverents võiks kaaluda Euroopa Liidu Kohtule 
pädevuse andmist kõigis ELi õiguse aspektides vastavalt võimude lahususe põhimõttele;

16. tuletab meelde, et ettepanek võtta vastu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, võimaldaks kehtestada 
sanktsioone liikmesriikide suhtes, kelle õigusriigi põhimõtte eiramine ohustab ELi 
eelarve nõuetekohast täitmist ja ELi finantshuve; rõhutab siiski vajadust muuta ELi 
lepingut, et tugevdada artikli 7 lõikes 3 sätestatud üldisi sanktsioonimehhanisme;

17. rõhutab, kui tähtis on tagada kõigis liikmesriikides õigusriigi põhimõtete sidus ja 
tulemuslik kaitse ning vältida põhiõiguste rikkumist; tunnistab, et õigusriigi põhimõttel 
on oluline roll põhiõiguste rikkumiste ennetamisel; tuletab meelde, et põhiõigused on 
ELi väärtuste lahutamatu osa ning et ELi toimimise lepingu artiklis 7 on sätestatud 
mehhanism reageerimiseks juhul, kui mõni liikmesriik rikub oluliselt ja jätkuvalt ELi 
lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi, või kui tekib ilmne oht, et oluline rikkumine võib 
aset leida; toonitab, et võrdse kohtlemise tagamiseks tuleks artiklit 7 kohaldada 
ühetaoliselt kõikide liikmesriikide suhtes;

18. tuletab meelde, et peamine takistus ELi lepingu artikli 7 lõike 2 kohaldamisel viimase 
abinõuna liidu väärtuste kaitsmiseks on ühehäälsuse nõue nõukogus; märgib, et 
sedavõrd kõrget künnist on eriti raske saavutada organis, kus poliitilistel kaalutlustel on 
oluline roll, ning et seetõttu ei ole seda mehhanismi veel tõhusalt kasutatud;

19. soovitab, et õigusriigi põhimõtte austamine kui üks uute liikmesriikide ühinemise 
kriteerium ei peaks olema mitte ainult ühinemise eeltingimus, vaid siduv ja jõustatav 
kriteerium, et kontrollida, kas liikmesriigid järgivad seda nõuet kogu oma ELi 
liikmesuse ajal6;

20. rõhutab, et EL peab süstemaatilisemalt kasutama aluslepingute konkreetseid klausleid, 
mis tugevdaks põhiõiguste kaitset; kutsub sellega seoses üles aktiveerima võimalikult 
kiiresti ELi toimimise lepingu artikli 83 lõike 1 sätteid, et lisada sooline vägivald ELi 

5 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb Euroopa Parlamendi seisukohta 
Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi suhtes. Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0010, punkt 7.
6 Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2019. aasta resolutsioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta 
ELi institutsioonilises raamistikus. Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0079, punkt 10.
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poolt kuritegudeks tunnistatud tegude nimekirja;

21. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon on oma 2020. aasta tööprogrammis 
teatanud uuest põhiõiguste harta rakendamise strateegiast; ootab, et komisjon 
keskenduks teadlikkuse tõstmisele riikide tasandil;

22. tunnistab, et Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust mõjutab kodanike õigusi, 
millele on osutatud ELi toimimise lepingu teises osas ja põhiõiguste harta V jaotises; 
rõhutab, et Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi parlamendi ühine kontroll 
väljaastumislepingu rakendamise ja kohaldamise üle oleks kasulik, ning peaks 
tervitatavaks seda, kui sel eesmärgil loodaks ühised struktuurid7; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et esimese viie aasta jooksul pärast väljaastumislepingu jõustumist peaks 
komisjon esitama igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande lepingu 
rakendamise ja kohaldamise kohta, eelkõige seoses teise osaga (kodanike õigused); 
eeldab, et komisjon jätkab aruande esitamist lepingu teise osa kohta ka pärast seda 
tähtaega;

7 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioon kodanike õigusi käsitlevate väljaastumislepingu 
sätete rakendamise ja järelevalve kohta. Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006, punkt 22.
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