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ET

ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et põhiõiguste harta artikli 51 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid peavad 
austama õigusi, järgima põhimõtteid ja edendama nende kohaldamist; peab 
kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) andmetel ei tee mõned 
liikmesriigid piisavalt pingutusi, et edendada teadlikkust harta sätetest ja nende 
rakendamist; 

2. 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; 

3. toetab kindlalt läbirääkimiste kiiret taasalustamist Euroopa Liidu ühinemise üle Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, toetudes Euroopa Liidu Kohtu 18. 
detsembri 2014. aasta arvamusele 2/131; kordab, kui oluline on kiirendada 
ühinemisprotsessi, et tugevdada põhiõiguste kaitset liidus ja kindlustada oma 
positsiooni õigusriigi teemalistel aruteludel, ning tagada vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 Euroopa Parlamendi pidev teavitamine;

4. rõhutab, et sõltumatu kohtusüsteem on nurgakivi nii õigusriigile kui ka õigusele saada 
tõhusat õiguskaitset2; 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;

5. kordab, et eelseisval Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil võiks tuvastada juba 
määratletud poliitilised prioriteedid, nagu Euroopa väärtused, põhiõigused ja -
vabadused, kuid see loetelu ei ole ammendav3;

6. 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 struktuurid4.

1 ECLI EU:C:2014:2454 
2 ELi lepingu artikkel 19, ELi toimimise lepingu artikli 67 lõige 4 ja põhiõiguste harta artikkel 47.
3 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.
4 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioon kodanike õigusi käsitlevate väljaastumislepingu 
sätete rakendamise ja järelevalve kohta. Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006, punkt 22.


