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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et ELi institutsioonidel on kohustus rakendada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 15 lõiget 3 ja võtta vastu 
dokumentidele juurdepääsu käsitlev õigusakt kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
(edaspidi „ELi leping“) artikli 10 lõikes 1 ette nähtud demokraatia põhimõtetega ning 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 41 ja 42 sätestatud ELi kodanike õigustega; 
usub, et ajakohastatud õiguskorras võiks võtta arvesse tehnoloogia arengut, määruse 
(EÜ) nr 1049/2001 kohaldamise kogemusi ja asjaomast kohtupraktikat; rõhutab, et ELi 
toimimise lepingu artikli 15 lõikega 3 antakse liidu institutsioonidele, organitele ja 
asutustele suurem tegutsemisruum, ning nõuab, et nende menetlused oleksid 
läbipaistvad; on seisukohal, et ELi institutsioonides kinnise koosoleku korraldamise 
taotluste rahuldamiseks on vaja selgeid reegleid;

2 tuletab meelde, et kodanike usaldus liidu vastu sõltub läbipaistvusest; rõhutab, et 
üldsuse juurdepääs dokumentidele on oluline ELi tegevuse avalikuks kontrollimiseks; 
juhib seetõttu tähelepanu asjaolule, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001 peab 
läbipaistvus ja võimalikult lai juurdepääs institutsioonide valduses olevatele 
dokumentidele olema reegel; on ühtlasi veendunud, et nagu Euroopa Kohus oma 
väljakujunenud praktikaga on juba kehtestatud, tuleb erandeid sellest reeglist korrektselt 
tõlgendada, võttes arvesse demokraatia nõudeid, sealhulgas kodanike laiaulatuslikum 
osalus otsustusprotsessis, haldustegevuse õiguspärasus, tõhusus ja vastutus kodanike 
ees;  palub ELi institutsioonidel dokumentidele juurdepääsu taotlustele viivitamata 
vastata; peab kahetsusväärseks, et kodanikel on endiselt raske pääseda ligi ELi 
institutsioonide valduses olevale teabele, kuna puudub tulemuslik 
institutsioonidevaheline käsitus; palub tungivalt ELi institutsioonidel, asutustel ja 
ametitel võtta vastu kiiremad, vähem keerukad ja kättesaadavamad menetlused 
juurdepääsu andmisest keeldumisega seotud kaebuste käsitlemiseks; on seisukohal, et 
dokumentide kättesaadavust puudutavatel juhtudel ei tohiks ELi institutsioonid nõuda 
vastaspoolelt kohtukulude kandmist;

3. tuletab meelde, et rahvusvahelised lepingud, mis on osa ELi õiguskorrast, on ELi 
õigusaktide suhtes ülimuslikud, ning rõhutab seetõttu, et nende üle peetavate 
läbirääkimiste protsess peab olema läbipaistvam;

4. tuletab meelde, et kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 15 lõikega 1 peavad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused hea valitsemistava edendamiseks ja 
kodanikuühiskonna osalemise tagamiseks tegema oma tööd võimalikult avalikult; 
toonitab, et ELi lepingu artikli 10 lõikega 3 antakse igale ELi kodanikule õigus osaleda 
liidu demokraatias ning sätestatakse, et otsused tuleks teha nii avalikult ja nii 
kodanikulähedaselt kui võimalik; rõhutab, et kõik institutsioonid peavad rakendama 
neid põhimõtteid ja tagama, et demokraatlik poliitiline süsteem jääb vastutavaks ja 
õiguspäraseks; rõhutab, et ELi õigusloome lahutamatu osana on nõukogul samad 
läbipaistvuskohustused nagu teistel ELi institutsioonidel; kutsub seepärast nõukogu üles 
täitma neid kohustusi ja rakendama täielikult läbipaistvuse kohta langetatud Euroopa 
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Kohtu otsuste mõtet ja sätteid, eelkõige 2013. aasta otsust kohtuasjas Access Info 
Europe;

5. tuletab meelde oma 17. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni Euroopa Ombudsmani 
strateegilise uurimise OI/2/2017/TE kohta, mis käsitleb õigusloomeprotsessi 
läbipaistvust nõukogu ettevalmistavates organites1, ning nõuab tungivalt, et nõukogu 
täiustaks oma eeskirju ja menetlusi, mis on seotud õigusloome läbipaistvusega, 
sealhulgas seadusandlike dokumentide kättesaadavuse ja liigitamisega, kajastades täiel 
määral üldsuse huvi läbipaistvuse vastu ja võimaldades nii õiguspärast kontrolli mitte 
ainult kodanike, vaid ka riikide parlamentide poolt; tuletab meelde, et nõukogu peaks 
andma juurdepääsu dokumentidele, mis on seotud käimasolevate seadusandlike 
menetlustega, süstemaatiliselt registreerima, millised liikmesriigid nõukogu 
ettevalmistavates organites oma seisukohti väljendavad, ning nägema ette ennetava 
süsteemi oma dokumentide avaldamiseks kasutajasõbralikus ja otsingut võimaldavas 
vormingus; 

6. rõhutab, et õigusloomeprotsessi suur läbipaistvus on kõigi ELi institutsioonide 
otsustajate vastutuse seisukohalt oluline nõue; kutsub kõiki ELi seadusandjaid täitma 
Üldkohtu 22. märtsi 2018. aasta otsust kolmepoolsete kohtumiste dokumentidele 
juurdepääsu kohta (De Capitani kohtuasi T-540/15) võimalikult ruttu, suurendades 
sellega veelgi ELi õigusloometegevuse läbipaistvust ja avatust; tuletab siiski meelde, et 
need on strateegilise olemusega dokumendid, mis on aluseks 
läbirääkimisseisukohtadele, mis ei pruugi kajastada kaasseadusandjate poolt hiljem 
kokkulepitavaid lõplikke tekste ja mille avaldamist enne kolmepoolset kohtumist võivad 
välised osapooled kuritarvitada;

7. nõuab, et ELi institutsioonid täidaksid viivitamata institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes võetud kohustuse luua seadusandlike dokumentide ühtne 
institutsioonidevaheline andmebaas, mis oleks kergesti kättesaadav ning võimaldaks 
õigusloomeprotsessi eri etappide läbipaistvust ja annaks ELi kodanikele selgema 
ülevaate ELi seadusandlikest menetlustest;

8. nõuab tungivalt, et institutsioonid viiksid võimalikult kiiresti lõpule läbirääkimised 
kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva ettepaneku üle ja muudaksid seeläbi oma 
töö demokraatliku protsessi huvides võimalikult läbipaistvaks;

9. väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Komisjoni president on loonud 
asepresidendi ametikoha, kes konkreetselt vastutab läbipaistvuse eest; kutsub väärtuste 
ja läbipaistvuse eest vastutavat komisjoni asepresidenti üles hoiduma kavatsusest võtta 
tagasi määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamist käsitlev ettepanek ja tegema selle 
asemel kõik endast oleneva, et jõuda selle suhtes kiiresti kokkuleppele, mis võimaldaks 
ELi toimimise lepingu artikli 15 lõike 3 kauaoodatud rakendamist; 

10. peab tervitatavaks Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) 2019/788 
vastuvõtmist, millega edendatakse ELi kodanike suuremat osalemist demokraatias, ning 
palub komisjonil kohaldada edukate algatuste raames esitatud taotluste rakendamiseks 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0045.
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võetavate meetmete suhtes kõrgeimaid läbipaistvusstandardeid (kooskõlas määruse 
artikli 15 lõigetega 2 ja 3);

11. tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 3 ja põhiõiguste harta kohaselt tuleb austada liidu 
rikkalikku keelelist mitmekesisust; kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles tegema 
kõik endast oleneva, et võimaldada juurdepääs dokumentidele kõigis Euroopa Liidu 
ametlikes keeltes.
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