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ET

ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et liit rajaneb ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtustel;

2. peab tervitatavaks komisjoni 2020. aasta aruannet õigusriigi kohta (edaspidi: „aruanne“) 
ja selle poolt kohtusüsteemile omistatavat tähtsust;

3. rõhutab kooskõlas aruandega, et tulemuslikud kohtusüsteemid, mis on sõltumatud ja 
tõhusad, on õigusriigi põhimõtte järgimiseks hädavajalikud; juhib eelkõige tähelepanu 
sellele, et vastavalt võimude lahususe põhimõttele peab kohtusüsteemil olema võimalik 
täita oma ülesandeid täiesti sõltumatult, ilma ühegi teise institutsiooni või organi 
sekkumiseta;

4. on sügavalt mures selle pärast, et kohtusüsteemi sõltumatus mõnes liikmesriigis 
valmistab jätkuvalt tõsist muret; peab kahetsusväärseks, et Ungari ja Poola esitasid 
2021. aasta märtsis hagi, et tühistada määrus (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb 
üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks ja mille eesmärk on käsitleda 
liidu finantshuve mõjutavaid õigusriigi põhimõtte rikkumisi;

5. on seisukohal, et õigusriigi põhimõtte korrapärane läbivaatamine on väga oluline, ja 
tunnustab komisjoni pingutusi struktuurireformide soodustamisel aruandes käsitletud 
valdkondades; on siiski veendunud, et kuigi see on oluline järelevalvevahend, on selged 
soovitused tuvastatud probleemide ja vajalike järelmeetmete kohta hädavajalikud; 
nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks vajaduse korral jõuliselt rikkumismenetlusi, et 
vältida tagasilööke õigusriigi põhimõtte järgimisel riiklikes õigussüsteemides, ning 
nõuab tungivalt, et nõukogu jätkaks kõiki ELi toimimise lepingu artikli 7 lõike 1 
kohaseid pooleliolevaid menetlusi ja teavitaks sellest Euroopa Parlamenti;

6. märgib rahuloluga, et aruanne sisaldab liikmesriikide kohta eraldi peatükke, milles 
püütakse kehtestada ühine metoodika; palub komisjonil siiski esitada eri riikide 
kohtusüsteemide sisulise võrdluse, et tuua esile, kus võiks rakendada võrreldavate 
süsteemide parimaid tavasid ja kuidas saaks sarnaseid puudusi kõrvaldada;

7. märgib, et aruandes käsitletakse õigustatult vajalikku kohtumenetluste digitaliseerimist 
ja kohtunike koolitamist, sealhulgas õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste harta (edaspidi: 
„harta“) teemal; peab kahetsusväärseks, et aruandes ei käsitleta kaitsjate koolitust; peab 
kahetsusväärseks, et aruanne ei hõlma harta artiklis 47 sätestatud õigusi, näiteks õigust 
kaitsele ja esindamisele ning õigust tasuta õigusabile; palub komisjonil käsitleda oma 
järgmises aruandes ka neid valdkondi.


