
AD\1212993ET.docx PE654.024v03-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Põhiseaduskomisjon

2020/2072(INL)

11.9.2020

ARVAMUS
Esitaja: põhiseaduskomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise 
kohta
(2020/2072(INL))

Arvamuse koostaja: Włodzimierz Cimoszewicz

(Algatus – kodukorra artikkel 47)



PE654.024v03-00 2/8 AD\1212993ET.docx

ET

PA_INL



AD\1212993ET.docx 3/8 PE654.024v03-00

ET

ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et ELi õigusriigi põhimõtte, demokraatia ja põhiõiguste struktuur on 
alates Euroopa Ühenduse (EÜ) loomisest pidevalt arenenud ning seda on tugevdanud nii 
Euroopa Kohtu praktika kui ka järjestikustest lepingutest tulenenud struktuurimuudatused 
ning et praegu on õigusriigi põhimõte, demokraatia ja põhiõigused Lissaboni lepinguga 
ülendatud ühistest põhimõtetest liidu põhiväärtusteks; on kindlalt veendunud, et seda 
arenguprotsessi tuleb edasi viia;

2. tuletab meelde, et EL on oma ühinemiskriteeriumides sätestanud, et Euroopa Liidu 
liikmeks astumiseks on nõutav, et kandidaatriigis oleks demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, 
inimõigusi ning vähemuste austamist ja kaitset tagav institutsioonide stabiilsus;

3. märgib vastuolu selles, et tulevased liikmesriigid läbivad küll enne liiduga ühinemist 
kontrolli, mille käigus veendutakse, et nad austavad kõnealuseid ühinemiskriteeriumides 
sätestatud ELi väärtusi, kuid samas puuduvad ELil tõhusad vahendid, millega tagada nende 
aluspõhimõtete järgimine siis, kui nad on juba liikmesriigiks saanud;

4. rõhutab, et ELi õiguslike aluspõhimõtete jälgimise, hindamise ja järelevalve 
mehhanismide puudumine ei oleks probleemiks, kui liikmesriigid järgiksid neid põhimõtteid 
pärast Euroopa Liidu liikmeks saamist;

5. on arvamusel, et õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste olukord on mitmes liikmesriigis 
oluliselt halvenenud, mis on äärmiselt kahetsusväärne; taunib asjaolu, et mõnes liikmesriigis 
on COVID-19 pandeemiat ära kasutatud ka põhiõiguste hartas sätestatud kodanike õiguste ja 
põhivabaduste piiramiseks; rõhutab vajadust selliste meetmete pideva jälgimise järele, et need 
ümber muuta või peatada, kui need ei ole enam rahvatervise säilitamiseks rangelt vajalikud;

6. rõhutab, et õigusriigi põhimõte on demokraatia ja põhiõiguste austamisega olemuslikult 
seotud ning seetõttu tuleb neid kolme põhimõtet ühiselt jälgida;

7. rõhutab, et liit rajaneb ühistel demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste põhimõtetel, nagu on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 2; on kindlalt veendunud, et vaja on järelevalvemehhanismi, 
mis kataks täielikult ELi lepingu artiklit 2 ega looks väärtuste hierarhiat, vaid hõlmaks kõiki 
liidu väärtusi ja tagaks nende nõuetekohase hindamise; juhib eelkõige tähelepanu sellele, kui 
oluline on edendada ja kaitsta õigusriigi põhimõtet, mis on liidu kui õigusel põhineva 
ühenduse üks põhiväärtusi, ning et liikmesriikidel on kohustus tagada tõhus kohtulik kaitse;

8. tuletab meelde, et ELil puuduvad veel tõhusad mehhanismid liikmesriikides ELi 
väärtustele tekkivate süsteemsete ohtude jälgimiseks, ennetamiseks ja peatamiseks; võtab 
sellega seoses teadmiseks komisjoni teatise õigusriigi edasise tugevdamise kohta liidus ning 
selles kavandatud meetmed; kutsub komisjoni üles esitatud õigusriigi põhimõtete raamistikku 
asjatult viivitamata rakendama; peab vajalikuks arutelu selle üle, kuidas kehtestada edaspidi 
sanktsioonid, mis võiksid olla tõhusad, hoiatavad ja proportsionaalsed;
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9. rõhutab, et oluline on kujundada objektiivne, tõenduspõhine mehhanism, mis hindaks 
demokraatiat, õigusriigi põhimõtte järgimist ja põhivabaduste austamist õiglasel ja erapooletul 
viisil; tunnistab, et sellise mehhanismi loomine peab olema seotud demokraatliku toimimise 
tugevdamisega liidus; avaldab kahetsust selle üle, et varasemad palved astuda teatavate 
valitsustega dialoogi on viinud vaid piiratud lahendusteni;

10. tuletab meelde, et Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga on ELi lepingu artikli 6 lõike 2 kohane juriidiline kohustus, ning kordab, et 
see ühinemisprotsess tuleb kiiresti lõpule viia, et tagada kogu Euroopas ühtne inimõiguste 
kaitse raamistik ning muuta põhiõiguste ja -vabaduste kaitse ELis senisest tugevamaks; 
kutsub seetõttu komisjoni üles suurendama jõupingutusi aluslepingute täielikuks 
rakendamiseks ja viima läbirääkimised lõpule põhjendamatu viivituseta;

11. rõhutab, et liidu institutsioonid peavad tegema vastastikust lojaalset koostööd kooskõlas 
ELi lepingu artikli 13 lõikega 2 ja seetõttu peaksid kõik aitama ilma poliitilise kallutatuseta 
kaasa liidu väärtuste kaitsmisele kooskõlas aluslepingu sätetega; nõuab, et sellist tegevust 
reguleeritaks institutsioonidevahelise kokkuleppega ja et olemasolevad mehhanismid 
konsolideeritaks, nähes samal ajal ette iga-aastase aruandluse kõikide liikmesriikide olukorra 
kohta sõltumatute ekspertide kolleegiumi hinnangu põhjal ning määrates kindlaks ennetus- ja 
parandusmeetmed;

12. on veendunud, et tulevikus sõlmitav institutsioonidevaheline liidu väärtuste tugevdamise 
kokkulepe peaks tulemuslikuks rakendamiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 295 
nägema ette ka selge korra selles valdkonnas tehtava institutsioonidevahelise koostöö 
koordineerimiseks; märgib, et uute või kattuvate struktuuride tarbetut loomist tuleks vältida 
ning sellele tuleks eelistada olemasolevate vahendite ühendamist ja liitmist;

13. rõhutab vajadust järelevalvesüsteemi järele, mis jälgiks tähelepanelikult olukorda kõigis 
liikmesriikides; nõuab, et aastaaruande järeldusi arutataks nõukogus ja parlamentidevahelisel 
konverentsil, mille Euroopa Parlament korraldab iga-aastase järelevalvetsükli raames;

14. rõhutab, et iga-aastane järelevalvetsükkel peaks igas etapis juhinduma läbipaistvuse, 
erapooletuse ja liikmesriikide võrdsuse põhimõtetest, põhinema objektiivsetel tõenditel, 
mõõdetavatel indikaatoritel ja kriteeriumidel, olles kaitstud pahatahtlike 
desinformatsioonistrateegiate eest, ning viima tõhusate ja realistlike meetmete võtmiseni, 
nagu rikkumismenetlused või sanktsioonid, kui need on asjakohased;

15. rõhutab, et Euroopa Nõukogul on väga oluline roll demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi 
põhimõtte austamise järelevalves Euroopas; rõhutab seega, et konsultatsioonid nõukoguga ja 
eelkõige Veneetsia komisjoniga peaksid toimuma regulaarselt ja et nende hindamist tuleks 
uue ühise järelevalvemehhanismi hinnangutes ja soovitustes arvesse võtta;

16. meenutab, et kuigi ELi õigusraamistikus on õigusriigi põhimõtet selgesõnaliselt mainitud 
kui Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ühist väärtust (ELi lepingu artikkel 2), ei defineeri 
ELi aluslepingud seda mõistet; juhib tähelepanu sellele, et õigusriigi põhimõte on kompleksne 
ja mitmes osas ähmane mõiste ning seetõttu oleks iga-aastase järelevalvetsükli kehtestamiseks 
vaja õigusriigi põhimõtete osas kõigi liikmesriikide konsensust; on seisukohal, et õigusriigi 
põhimõtte rangelt minimaalne tähendus on see, et tegu on süsteemiga, kus kohaldatakse 
seadusi ja tagatakse nende täitmine, ning et antud mõiste defineerimisel peaks komisjon 
kasutama selle laia tähendust, mille aluseks oleks Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste 
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Kohtu praktika ning ka Veneetsia komisjoni õigusriigi põhimõtete kontrollnimekirjas 
väljendatud kontseptsioonid ja põhimõtted;

17. on veendunud, et nii institutsioonidevahelise kokkuleppe koostamise kui ka iga-aastase 
järelevalvetsükli käigus peaksid institutsioonid kooskõlas ELi lepingu artikliga 11 pidama 
avatud dialoogi kodanikuühiskonna esindajate ja sidusrühmadega ning nende seisukohad ja 
panused tuleks selles protsessis avalikustada ja lisada iga-aastastesse aruannetesse; iga-
aastases järelevalvetsüklis tuleks seetõttu ette näha regulaarsed ja avatud konsultatsioonid 
organiseeritud kodanikuühiskonnaga kõigis iga-aastase järelevalvetsükli etappides; teeb 
ettepaneku, et teised ELi institutsioonid, asutused ja ametid, rahvusvahelised 
organisatsioonid, õigusvaldkonna võrgustikud ja ühendused, akadeemilised ringkonnad ja 
mõttekojad ning ka liikmesriikide parlamendid peaksid andma oma panuse, kui see on 
asjakohane; 

18. juhib tähelepanu sellele, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemisel Euroopa Liiduga 
1. jaanuaril 2007 loodi üleminekumehhanismina koostöö- ja jälgimiskord, et aidata neil kahel 
riigil parandada puudusi õigusreformide, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse 
valdkondades, ja et 13 aastat pärast nende liitumist jätkub selle mehhanismi kohaldamine 
endiselt mõlema riigi puhul; on seisukohal, et iga-aastane järelevalvetsükkel, mida 
kohaldataks võrdselt kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, peaks koostöö- ja jälgimiskorda 
asendama; on seisukohal, et Euroopa Komisjoni poolt koostöö- ja jälgimiskorra raames 
edusammude hindamiseks seatud lävendeid oleks võimalik kasutada iga-aastase 
järelevalvetsükli raamistikus;

19. tunnistab, et iga-aastases järelevalvetsüklis tuleks liikmesriikidele anda võimalus esitada 
täielikult oma seisukohad, pidades silmas kõigi liikmesriikide võrdsust, kahjustamata 
seejuures menetluse tõhusust, rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid suhtuksid iga-aastasesse 
järelevalvetsüklisse aktiivselt ja vastutustundlikult;

20. rõhutab, et igasugune mehhanism on ebatäielik, kui puuduvad positiivsed ajendid, näiteks 
konkreetne rahastus selleks, et toetada kodanikuühiskonna organisatsioone, kes töötavad 
põhiõiguste, õigusriigi põhimõtte ja demokraatlike põhimõtete arendamise nimel; rõhutab 
seetõttu, et ELi väärtuste edukaks kaitsmiseks tuleks kehtestada asjakohane finantsabi 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes kaitsevad demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja 
põhiõigusi nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil, nagu on sätestatud õiguste ja väärtuste 
programmi määruse ettepanekus, samuti tuleks pakkuda üldist tuge üksikisikutele, kes 
annavad teada ELi väärtuste rikkumistest; rõhutab aastate 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku õiguste ja väärtuste programmi liidu väärtuste tegevussuuna järgimise 
olulisust;

21. rõhutab, et iga-aastane järelevalvetsükkel tuleks täielikult integreerida määrusega liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 
toimimises1, sidudes eelarveülekanded järelevalveprotsessi tulemustega ning kaitstes samal 
ajal liidu vahendite lõppsaajate ja toetusesaajate õigustatud huve; peab vajalikuks, et 
kõnealune määrus sisaldaks kriteeriume ja näitajaid, mis on piisavalt üksikasjalikud ja 

1 Ettepanek võtta vastu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud 
puudusi õigusriigi toimimises (COM(2018)324 final). 
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mõõdetavad, nii et nende alusel oleks võimalik hinnata õigusriigi põhimõtete rikkumisi ja 
määrata sanktsioone;

22. on seisukohal, et iga-aastase järelevalvetsükli raames läbi viidud hindamised peaksid 
andma komisjonile teavet otsuste tegemiseks, sealhulgas soovitusi selle kohta, kas tuleks 
algatada süsteemseid rikkumismenetlusi; kutsub komisjoni üles oma volitusi selles osas täies 
ulatuses kasutama;

23. rõhutab lisaks, et kuna kohtuotsuste tegemisel ja eelkõige õigusriigi põhimõttega seotud 
kohtuasjades võib märkimisväärne viivitus põhjustada õigusriigi põhimõtte tagasilöögist 
tingitud pöördumatut ja tõsist kahju, tuleks põhjalikumalt kaaluda Euroopa Liidu Kohtu 
võimaluste ja rolli tugevdamist õigusriigi põhimõtte kaitsmisel; on arvamusel, et selline 
võimalus võiks olla kiirendatud menetluse kehtestamine kõigil sellistel juhtudel, kohaldades 
süstemaatiliselt ajutisi meetmeid; kutsub komisjoni üles süstemaatiliselt taotlema kohtult ELi 
toimimise lepingu artikli 279 kohaste ajutiste meetmete võtmist kiireloomulistel juhtudel, mis 
on seotud liidu väärtustega, eelkõige juhul, kui selliste meetmete puudumine võib põhjustada 
ELi kodanikele või ELi õiguskorrale korvamatut kahju, ning esitama taotlusi trahvi 
määramiseks juhul, kui ELi toimimise lepingu artikli 260 kohaseid ajutisi meetmeid ei järgita;

24. märgib, et lisaks iga-aastasele tsüklile peaks Euroopa Parlamendil või nõukogul olema 
võimalik konkreetsetel erandjuhtudel, mida õigustavad demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja 
põhiõiguste rikkumiste võimalike tagajärgede tõsidus ja nende mõju ulatus, paluda komisjonil 
koostada olukorra kohta kiireloomuline aruanne;

25. rõhutab, et Euroopa tulevikku käsitlev konverents aitab liidu põhiväärtuste kaitsmise ja 
nendega seotud kriisiga tegelemise vajadust paremini mõista ning võiks seetõttu pakkuda 
võimalust arutada aluslepingutesse sellise protsessi lisamist, mis tagaks operatiivsemalt nende 
täitmise; rõhutab, et konverents annab uut hoogu Euroopa aruteludele Euroopa demokraatia 
tugevdamise üle;

26. teeb ettepaneku parandada artikli 7 tõhusust, tagades parlamendi kohaloleku artikli 7 
kohastel ärakuulamistel ja juhul, kui aluslepingut tulevikus muudetakse, kaotades ühehäälsuse 
nõude ja tugevdades sanktsioonimehhanismi;

27. nõuab Euroopa Liidu Kohtu tugevdamist kodanikele mõeldud individuaalsete kaebuste 
esitamise instrumendi kasutuselevõtmise teel; rõhutab vajadust luua põhiseaduslike küsimuste 
vahekohtumenetluste mehhanism; teeb ettepaneku arutada neid teemasid tulevasel Euroopa 
tulevikku käsitleval konverentsil;

28. nõuab, et nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti kohta muudetaks, et tugevdada ameti volitusi ja suutlikkust kaitsta 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, esitada ELi õigusaktide eelnõude kohta 
omal algatusel mittesiduvaid arvamusi ning edendada süstemaatilisi konsultatsioone ametiga.
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