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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et liikmesriikide kohtusüsteemide sõltumatus ning nende tegevuse kvaliteet 
ja tõhusus on äärmiselt olulised, et saavutada tsiviil-, kaubandus- ja haldusasjades mõjus 
õigusemõistmine nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks; arvestades, et ELi 
õigusemõistmise tulemustabel annab nende parameetrite kohta olulisi andmeid ja on 
võrdlusvahendiks;

B. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 6 tunnustab liit õigusi, vabadusi 
ja põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (harta), millel on 
aluslepingutega võrreldes samaväärne õigusjõud; arvestades, et Euroopa Kohtu suuniste 
kohaselt kohaldavad liikmesriikide õigusasutused hartat ainult ELi õigusaktide 
rakendamisel, kuid ühise õigus-, kohtu- ja õigusriigi kultuuri edendamiseks on oluline, 
et hartas sätestatud õigusi võetakse alati arvesse, sealhulgas tsiviil- ja 
haldusmenetlustes;

1. on seisukohal, et liidu demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi 
peamine eesmärk peaks olema ennetada igasugust ohtu liidu väärtustele, mis on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 2, ja tegeleda sellega enne, kui liikmesriigis tekib nende 
väärtuste rikkumise selge oht ja rakendada tuleks ELi lepingu artiklit 7, järgides 
seejuures ELi lepingu artiklites 4 ja 5 sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet; tuletab meelde, et ELi väärtuste eiramine võib avaldada negatiivset mõju 
Euroopa projektile tervikuna, eriti seoses Euroopa Liidu kodanike põhiõigustega, kuna 
see võib vähendada liikmesriikide vastastikust usaldust; juhib tähelepanu, et liidul 
puudub õiguslikult siduv mehhanism, mille abil korrapäraselt kontrollida, kas 
liikmesriigid ja liidu institutsioonid järgivad liidu väärtusi; on seisukohal, et sellise 
mehhanismi peamine eesmärk peaks olema nende väärtuste tõsise rikkumise selge ohu 
ennetamine ja sellega tegelemine; on sellega seoses seisukohal, et demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste liidu pakti käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe kohta esitatavas tulevases ettepanekus tuleks rõhku panna ennetus- ja 
parandusmeetmetele; rõhutab vajadust tagada täielik objektiivsus, kui demokraatia, 
õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi raames töötatakse välja 
hindamisparameetreid ja -kriteeriume; 

2. peab äärmiselt oluliseks, et demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
korrapärase läbivaatamise raames käsitataks demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja 
põhiõigusi ühtse tervikuna ning läbivaatamine hõlmaks kõiki aspekte, mis on loetletud 
demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste Euroopa Liidu pakti käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu kohta esitatud Euroopa Parlamendi 
ettepaneku artiklis 7; kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles 
oma iga-aastast aruannet harta kohaldamise kohta ulatuslikumalt põhjendama, seades 
tulevase demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi raames sisse 
järelevalvekorra ja dialoogi liikmesriikidega, et tagada tsiviil-, haldus-, kaubandus- ja 
menetlusõigusega seotud riiklike seadusandlike ja kohtulike meetmete ja tavade 
kooskõla harta sätetega; 



PE652.513v03-00 4/9 AD\1213797ET.docx

ET

3. rõhutab, et kõik liikmesriikide ametiasutused peavad alati tegutsema seaduse piires ning 
sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemi kontrolli all, tuletab ühtlasi meelde, kui oluline 
roll on õiguskindluse põhimõttel kohtusüsteemi ja õigusriigi vastu usalduse tagamisel; 
rõhutab, et sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemiga tagatav tõhus kohtulik kaitse, 
õiguskindlus, õiguskaitse kättesaadavus, täidesaatva võimu omavoli keelamine ja 
võrdsus seaduse ees on õigusriigi vääramatud põhialused; rõhutab, et kohtute 
sõltumatuse nõue on oluline seoses põhiõigusega tõhusale õiguskaitsele ja õiglasele 
kohtumenetlusele ning selleks, et tagada kõigi liidu õigusest tulenevate õiguste, nii 
materiaalsete kui ka menetlusõiguste kaitse; rõhutab, et kohtute sõltumatus on 
õigusemõistmise lahutamatu osa ja nõue, mis tuleneb ELi lepingu artiklis 19 sätestatud 
tulemusliku õiguskaitse põhimõttest; kordab oma üleskutset asendada nende küsimuste 
järelevalveks olemasolevad osaliselt kohaldatavad vahendid, nagu Rumeenia ja 
Bulgaaria koostöö- ja jälgimiskord, kõigi liikmesriikide suhtes kohaldatava põhjaliku ja 
ühtlustatud analüüsiga; 

4. tunneb muret selle pärast, et hiljutised rünnakud õigusriigi vastu seisnesid peamiselt 
katsetes seada ohtu kohtute sõltumatus, millega seati kahtluse alla Euroopa Liidu 
toimimise õiguslik, poliitiline ja majanduslik alus; rõhutab, et iga liikmesriigi kohus on 
ka Euroopa kohus; nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid 
vahendeid, et pareerida liikmesriikide valitsuste katsed seada ohtu oma kohtusüsteemi 
sõltumatus, ning teavitaks parlamenti õigeaegselt sellisest olukorrast; juhib tähelepanu 
2020. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli järeldusele, mille kohaselt kodanikud 
peavad põhjendatult oma kohtusüsteemi sõltumatuse puudumise peamiseks põhjuseks 
valitsuse ja poliitikute sekkumist; on sellega seoses seisukohal, et võimude lahususe 
põhimõte tähendab, et nende isikute, kes uurivad kohtunikega seotud juhtumeid ja 
määravad kohtunikele distsiplinaarkaristusi, ametisse nimetamine ei tohi olla poliitiliselt 
mõjutatud, ning olemasolevate riiklike kohtukolleegiumide liikmete hulka kuuluvate 
kohtunike kandidatuuri peavad üles seadma ja neid valima nende kolleegid; 

5. rõhutab, kui oluline on 2019. aasta mai Sibiu deklaratsioon, milles Euroopa juhid 
lubasid ühehäälselt jätkuvalt kaitsta euroopalikku eluviisi, demokraatiat ja õigusriigi 
põhimõtet; kutsub sel eesmärgil komisjoni, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu üles seadma 
prioriteediks selles valdkonnas meetmete võtmise, eelkõige pärast COVID-19 kriisi, 
millega mitmes liikmesriigis kaasnesid autokraatlikud ja mitteliberaalsed suundumused; 

6. rõhutab, et õigusriigi põhimõtte kontekstis ja demokraatia põhimõtete alusel kehtestatud 
nõuete süsteem loodi algselt ja lisati aluslepingutesse selleks, et parandada ELi 
institutsioonide demokraatlikku ja tõhusat toimimist ning võimaldada neil seeläbi täita 
oma ülesandeid ühtses institutsionaalses raamistikus;

7. rõhutab, et Euroopa Liit peaks täitma oma institutsioonide kontrollimise ülesannet, et 
teha kindlaks, kas nende toimimine on kooskõlas demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtetega;

8. rõhutab, et õigusvaldkonna spetsialistide koolitamine on oluline liidu õiguse 
nõuetekohaseks rakendamiseks ja kohaldamiseks ning vastastikusel usaldusel ja 
õigusriigi põhimõttel põhineva Euroopa ühise õiguskultuuri tugevdamiseks; on 
seisukohal, et sellist koolitamist tuleb piisavalt rahastada ning tulevases Euroopa 
õigusalase koolituse strateegias tuleb pöörata rohkem tähelepanu ja eraldada 
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lisavahendeid õiguskaitse kättesaadavusele ning õigusriigi põhimõtte ja kohtusüsteemi 
sõltumatuse edendamisele, ühtlasi peab strateegia hõlmama oskuste ja mittejuriidiliste 
küsimuste alast koolitust, et kohtunikud oleksid põhjendamatule survele 
vastuseismiseks paremini ettevalmistatud; rõhutab eelkõige vajadust tagada järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus kahe valdkondliku programmi – õigusprogrammi ning 
õiguste ja väärtuste programmi – piisav rahastamine, kuna nende programmide eesmärk 
on edendada ühise Euroopa kohtusüsteemi, õigusriigi põhimõtte ja ELi väärtuste 
kultuuri arengut ja see tagada; kutsub komisjoni üles töötama välja ühised õigusalase 
koolituse standardid ja edendama liidus institutsioonilist koostööd õigusalase koolituse 
valdkonnas; kutsub samuti komisjoni üles intensiivistama Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta alase teadlikkuse suurendamisele suunatud tegevust, edendades ja rahastades 
hartale keskenduvaid koolitusmooduleid liikmesriikide kohtunikele ja 
õiguspraktikutele; 

9. tunneb heameelt asjaolu üle, et seni on Euroopa võrgustikud aidanud oluliselt edendada 
ideede ja heade tavade vahetamist liidu kohtusüsteemis; nõuab tungivalt, et komisjon 
selgitaks välja, milliste lisameetmetega neid võrgustikke, näiteks Euroopa õigusalase 
koolituse võrgustikku toetada, et need saaksid keskenduda õigusriiki edendavatele 
projektidele, eelkõige liikmesriikides, kus sellega on probleeme; 

10. mõistab hukka kohtunike ja prokuröride igasuguse sundimise, ahistamise, survestamise, 
hirmutamise ja/või nendevastase füüsilise või verbaalse vägivalla, eriti nende eraelus, 
kodus või perekonnas; on seisukohal, et kohtunikel ja advokaatidel peaks olema 
võimalik täita oma ülesandeid, ilma et avaliku sektori asutused või ametnikud seaksid 
kahtluse alla nende legitiimsuse, võimekuse või sõltumatuse;

11. märgib, et koolitustel osalemise määr on liikmesriikide ja õiguselukutsete lõikes 
endiselt väga erinev; kutsub komisjoni üles selgitama välja nende erinevuste põhjused ja 
käsitlema neid tulevases Euroopa õigusalase koolituse strateegias ning hindama nende 
erinevuste mõju liikmesriikide kohtute sõltumatusele, kvaliteedile ja tõhususele;

12. rõhutab õigusalase koolituse potentsiaali liikmesriikide kohtute ja Euroopa Liidu Kohtu 
vahelise dialoogi parandamisel, eelkõige eelotsusetaotluste kasutamise ning 
subsidiaarsuse põhimõtte ja ELi lepingu artiklis 5 sätestatud liidu õiguse ülimuslikkuse 
põhimõtte koostoime kaudu; tuletab meelde, et eelotsustega täpsustatakse, mil viisil 
tuleb Euroopa Liidu õigust kohaldada; on seisukohal, et selle menetluse kasutamine 
võimaldab ELi õigusakte ühtselt tõlgendada ja rakendada; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike ulatuslikumalt edendama ja hõlbustama kohtute ja õiguspraktikute dialoogi, 
edendades korrapärast teabe ja parimate tavade vahetamist, et tugevdada ja edendada 
demokraatial, õigusriigi põhimõttel ja põhiõigustel põhinevat ELi õigusruumi; rõhutab, 
kui oluline on põhiseaduslikkuse järelevalve eest vastutavate organite tihedam koostöö; 
kutsub komisjoni üles selgitama välja meetmed, millega edendada ja toetada Euroopa 
konstitutsioonikohtute konverentsi projekte; 

13. viitab 2020. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli järeldusele, mille kohaselt esineb 
liikmesriigiti ikka veel märkimisväärseid erinevusi pooleliolevate kohtuasjade arvus ja 
mõnes liikmesriigis on suurenenud kuhjunud kohtuasjade arv; märgib, et õigusriigi 
põhimõtte kaitse sõltub kohtusüsteemide tõhususest ja õigusemõistmisel ei tohi olla 
kahekiiruselist liitu;
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14. osutab vastastikusele täiendavusele, mis peaks eksisteerima ELi õigusemõistmise 
tulemustabeli (mis võimaldab liikmesriikide kohtusüsteemide ülevaatlikku võrdlemist) 
ja liidu väärtusi käsitleva iga-aastase järelevalvearuande kui iga liikmesriigi konkreetse 
olukorra põhjaliku kvalitatiivse kaardistamise vahel; 

15. juhib tähelepanu 2020. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli järeldusele, mille 
kohaselt ei paku mitte kõik liikmesriigid digioskuste alast koolitust, mille eesmärk on 
kohaneda digitaaltehnoloogiale üleminekuga ja hõlbustada õiguskaitse kättesaadavust 
uute tehnoloogiate abil, samuti võimaldada kohtunikel arendada oskusi, näiteks 
kohtuhalduse ja -eetika valdkonnas, ning et sellist koolitust saavate kohtunike arv on 
enamikus riikides väike; kutsub sellega seoses komisjoni üles panema tulevases 
Euroopa õigusalase koolituse strateegias rõhku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
alastele koolitustele; kutsub lisaks komisjoni üles edendama kiiremat 
digitaaltehnoloogiale üleminekut liikmesriikide kohtusüsteemide kõigil tasanditel, 
tehisintellekti kasutamist õiguskaitse kättesaadavuse parandamise vahendina ning 
toetama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite standardimist ja lihtsustamist; 
kutsub komisjoni üles hindama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja 
muid vahendeid, mille liikmesriigid on kohtunike ja kodanike, eelkõige puuetega või 
haavatavatesse rühmadesse kuuluvate kodanike, nagu rahvusvähemuste ja rändajate 
jaoks kasutusele võtnud, et kiirendada menetluste kulgu ja hõlbustada õiguskaitse 
kättesaadavust, mis hõlmab võimalust jälgida kohtumenetlusi veebis; juhib lisaks 
tähelepanu 2020. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli järeldusele, mille kohaselt ei 
ole kõigis liikmesriikides ikka veel võimalik kõigi õigusvaldkondade kohta üleriigiliselt 
andmeid koguda, ning tuletab meelde, et juurdepääs andmetele on vajalik ja väärtuslik 
hindamisvahend; 

16. kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu piisavalt rahastatud 
õigusabisüsteemide rakendamisele liikmesriikides ning pakutava õigusabi kvaliteedile 
ja mõistlikule hinnale, samuti kohtumenetluste pikkusele ja läbipaistvusele, ning 
hindama takistusi, mis hetkel ei võimalda ilma vahenditeta kodanike tõhusat 
juurdepääsu õigusemõistmisele; kutsub samuti komisjoni üles uurima õigusabikulude 
sissenõutavust, kuna ka see võib olla takistuseks õiguskaitse kättesaadavusele; juhib 
tähelepanu 2020. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli järeldusele, mille kohaselt on 
õigusabi kättesaadavus mõnes liikmesriigis aastate jooksul vähenenud; rõhutab, et 
õigusabi kättesaadavus ja kohtulõivude suurus võivad õiguskaitse kättesaadavust 
oluliselt mõjutada ning avaldada vaesuses elavatele inimestele pärssivat mõju; 

17. märgib, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41 tunnustatakse õigust heale 
Euroopa Liidu haldusele; täheldab, et seoses liidu pädevuse laienemisega puutuvad 
kodanikud liidu institutsioonide, organite ja asutustega üha ulatuslikumalt kokku, kuid 
nende menetlusõigused ei ole alati piisavalt kaitstud; märgib, et kehtivad hea halduse 
normid ja põhimõtted on hajutatud paljude eri allikate vahel; rõhutab, et õigusriigi 
põhimõtet järgivas liidus tuleb tagada, et menetlusõigused ja -kohustused on alati 
piisavalt selgepiirilised ning neid arendatakse ja täidetakse nõuetekohaselt; tuletab 
meelde oma 15. jaanuari 2003. aasta ja 9. juuni 2016. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 
avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta; on seisukohal, et liit peaks olema eeskujuks 
ja võtma vastu haldusmenetluse seadustiku ning kutsub sellega seoses komisjoni veel 
kord üles esitama ettepaneku haldusmenetlust käsitleva Euroopa Liidu määruse kohta; 
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18. kutsub komisjoni üles uurima, kuidas liikmesriikides kasutatakse kollektiivhagi 
menetlusi, ning aitama parandada liikmesriikide õigussüsteemide tõhusust ja 
kättesaadavust, eelkõige menetluste ja kulude tõhususe osas;

19. mõistab hukka kõik juhud, kui kohtumenetlusi võib kasutada nende väärtuste ja õiguste 
kuritarvitamiseks, mida õigussüsteemil on kohustus kaitsta; nõuab tungivalt, et 
komisjon võtaks teadmiseks kõik juhtumid, kus kohtumenetluse algatamist ja sellega 
kostjale kaasnevaid rahalisi kulusid kasutatakse liikmesriikides eesmärkidel, mis 
lähevad vastuollu õigusriigi kultuuriga, näiteks vaba ja pluralistliku meedia ning 
sõltumatute teadlaste, teadurite, ametiühingutegelaste, inimõiguste kaitsjate ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusega; kutsub lisaks komisjoni üles võtma 
kooskõlas talle aluslepingutega antud volitustega kõik vajalikud meetmed, et teha 
sellistele tavadele lõpp ja tagada nende isikute vastutus, kes sellistel tavadel sündida 
lasevad; 

20. rõhutab, et rikkumisest teatajatel on oluline roll õigusriigi põhimõtte kaitsmisel liidus ja 
liikmesriikides; kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/1937 (liidu õiguse rikkumisest 
teavitavate isikute kaitse kohta)1 ülevõtmist ja kohaldamist;

21. on veendunud, et liikmesriikide kohtusüsteemide kvaliteedi, erapooletuse, tõhususe ja 
sõltumatuse parandamiseks ja suurendamiseks tuleb nendes süsteemides tegeleda 
koosseisus ja struktuuris valitseva püsiva soolise ebavõrdsuse probleemiga ning 
edendada koosseisu ja struktuuri mitmekesisust, sealhulgas etnilist ja kultuurilist 
mitmekesisust; juhib tähelepanu 2020. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli 
järeldusele, mille kohaselt on enamikus liikmesriikides ülemkohtute kohtunike seas 
naisi endiselt alla 50%. 

1 ELT L 305, 26.11.2019, lk 17.
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