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ETTEPANEKUD

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

1. on arvamusel, et õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste olukord on mitmes liikmesriigis 
oluliselt halvenenud; tuletab eelkõige meelde õigusriigi põhimõtte järgimise tähtsust ja 
liikmesriikide kohustust tagada tõhus kohtulik kaitse, mis on liidu kui õigusel põhineva 
ühenduse põhiväärtus;

2. on kindlal seisukohal, et liidu institutsioonid peavad tegema vastastikust lojaalset 
koostööd kooskõlas ELi lepingu artikli 13 lõikega 2 ja seetõttu peaksid kõik aitama 
aluslepingutes sätestatud korras kaasa liidu väärtuste kaitsmisele; nõuab, et sellist tegevust 
reguleeritaks institutsioonidevahelise kokkuleppega ja et olemasolevad mehhanismid 
konsolideeritaks, nähes samal ajal ette kõikide liikmesriikide olukorra üksikasjaliku 
hindamise ning määrates kindlaks ennetus- ja parandusmeetmed;

3. on veendunud, et tulemuslikuks rakendamiseks vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 
295 ja eneseregulatsiooni õiguse kasutamiseks peaksid kolm institutsiooni looma ühise 
organi, kes vastutab nende koostöö koordineerimise eest selles valdkonnas;

4. märgib, et iga-aastane järelevalvetsükkel peaks juhinduma läbipaistvuse, erapooletuse ja 
liikmesriikide võrdsuse põhimõtetest, põhinema objektiivsetel tõenditel ning viima tõhusate ja 
realistlike meetmete võtmiseni; 

5. on veendunud, et nii institutsioonidevahelise kokkuleppe koostamise kui ka iga-aastase 
järelevalvetsükli käigus peaksid institutsioonid kooskõlas ELi lepingu artikliga 11 pidama 
avatud dialoogi esindavate sidusrühmadega; iga-aastases järelevalvetsüklis tuleks seetõttu ette 
näha kohustuslikud konsultatsioonid organiseeritud kodanikuühiskonnaga ning nende 
seisukohad ja panused tuleks selles protsessis avalikustada;

6. tunnistab, et iga-aastases järelevalvetsüklis tuleks liikmesriikidele anda võimalus esitada 
täielikult oma seisukohad, kahjustamata seejuures menetluse tõhusust;

7. on seisukohal, 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;

8. on seisukohal, et iga-aastase järelevalvetsükli raames läbi viidud hindamine peaks andma 
komisjonile teavet otsuste tegemiseks selle kohta, kas algatada süsteemseid 
rikkumismenetlusi;

9. on kindlalt veendunud, et olenemata iga-aastasest tsüklist ning arvestades õigusriigi 
põhimõtete rikkumise võimalike tagajärgede tõsidust ja selle mõju ulatust, tuleks kaaluda 

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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erimenetlust kiireloomulistel juhtudel, kui rikutakse liidu väärtusi;

10. rõhutab lisaks, et kuigi märkimisväärne viivitus kohtuotsuste tegemisel, eelkõige 
õigusriigi põhimõttega seotud kohtuasjades, võib põhjustada õigusriigi põhimõtte 
tagasilöögist tingitud pöördumatut ja tõsist kahju, tuleks rohkem kaaluda Euroopa Liidu 
Kohtu potentsiaali ja rolli tugevdamist õigusriigi kaitsmisel; on arvamusel, et selline võimalus 
võiks olla kiirendatud menetluse kehtestamine kõigil sellistel juhtudel, kohaldades 
süstemaatiliselt ajutisi meetmeid;

11. rõhutab, et Euroopa tulevikku käsitlev konverents annab tõuke liidu väärtuste kaitsmise 
vajaduse paremale mõistmisele selles kontekstis; seepärast tuleks juhul, kui aluslepingut 
tulevikus muudetakse, suurendada artikli 7 kohase menetluse tõhusust, kaotades ühehäälsuse 
nõude ja tugevdades karistusmehhanismi;

lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:


