
AD\1173338ET.docx PE628.589v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

2018/2111(INI)

11.1.2019

ARVAMUS

Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Saaja: põhiseaduskomisjon

ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta
(2018/2111(INI))

Arvamuse koostaja: Martina Anderson



PE628.589v02-00 2/9 AD\1173338ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1173338ET.docx 3/9 PE628.589v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse komisjoni 24. jaanuaril 2017. aastal avaldatud aruannet „Kodanike 
õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus. 2017. aasta aruanne ELi 
kodakondsuse kohta“ (COM(2017)0030),

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ELi kodakondsuse 2017. 
aasta aruande ja kodanike õiguste tugevdamise kohta demokraatlike muutuste liidus1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/38/EÜ2, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda 
ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil,

– võttes arvesse nõukogu 9. juuni 2011. aasta järeldusi Bulgaaria ja Rumeenia 
hindamisprotsessi lõpuleviimise kohta (hinnati nende riikide valmisolekut rakendada 
Schengeni acquis’d (vastavalt 9166/3/11 ja 9167/3/11)),

– võttes arvesse Ühendkuningriigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda, 
mille Ühendkuningriigi peaminister edastas Euroopa Ülemkogule 29. märtsil 2017 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 2,

– võttes arvesse oma 13. novembri 2018. aasta resolutsiooni vähemustega seotud 
miinimumstandardite kohta ELis3,

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2018. aasta resolutsiooni vähemuste kaitse ja 
mittediskrimineerimise kohta ELi liikmesriikides4,

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 2 kohaselt rajaneb Euroopa Liit 
inimväärikuse austamisel, vabadusel, demokraatial, võrdsusel, õigusriigil ja inimõiguste 
austamisel;

B. arvestades, et ELi põhiõiguste hartasse on koondatud kõik ELi kodanike isiku-, 
kodaniku-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused; arvestades, et põhiõiguste 
harta eesmärk on kaitsta Euroopa kodanikke igasuguse diskrimineerimise eest soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse 
või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu; arvestades, 
et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 18 keelatakse 
diskrimineerimine kodakondsuse alusel;

C. arvestades, et kodanike ja demokraatlike institutsioonide õiguste tugevdamine hõlmab 
ühtlasi võitlemist diskrimineerimise kõikide vormide ja soolise ebavõrdsuse vastu;

                                               
1 ELT C 369, 11.10.2018, lk 11.
2 ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0447.
4 ELT C 463, 21.12.2018, lk 21.
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D. arvestades, et edukas kodanikuõiguste kasutamine eeldab, et liikmesriigid tagavad kõik 
põhiõiguste hartas sätestatud õigused ja vabadused;

E. arvestades, et ELi kodakondsus saadakse ELi liikmesriigi kodakondsuse kaudu ning 
kooskõlas ELi lepingu artikliga 9 täiendab see selgelt liikmesriigi kodakondsust; 
arvestades, et ELi kodakondsus täiendab, mitte ei asenda liikmesriigi kodakondsust; 
arvestades, et liikmesriigid peaksid kasutama oma eelisõigust anda kodakondsus õiglase 
koostöö vaimus kooskõlas aluslepingutega, milles on konsolideeritud ELi kodakondsuse 
õigused ja tagatised ning millega antakse põhiõiguste hartale õigusjõud; arvestades, et 
Põhja-Iirimaa on erijuhtum, mille puhul selle kodanikud peaksid ELi ja 
Ühendkuningriigi 2017. aasta detsembri ühises kokkuleppes sätestatu kohaselt saama 
kasutada oma õigusi ELi kodanikena seal, kus nad elavad; arvestades, et ELi toimimise 
lepingu artiklis 20 on sätestatud, et iga isik, kellel on mõne liikmesriigi kodakondsus, on 
ka liidu kodanik ning tal on aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigused ja 
kohustused;

F. arvestades, et võrdse kohtlemise õigus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja kõigi 
inimeste põhiõigus; arvestades, et liidu kodakondsuse kehtestamisel sätestatakse ELi 
lepingu artiklis 9 sõnaselgelt, et liit järgib kogu oma tegevuses oma kodanike võrdsuse 
põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja asutused kodanikke 
võrdselt;

G. arvestades, et ligikaudu 8 % ELi kodanikest kuulub rahvusvähemusse ja ligikaudu 10 % 
räägib piirkondlikku või vähemuskeelt; arvestades, et EL ei ole selliste inimeste õiguste 
tagamiseks siiani välja töötanud ühist ELi raamistikku, mis võiks hõlmata 
võrdlusaluseid ja sanktsioone;

H. arvestades, et komisjoni 2017. aasta ELi kodakondsuse aruande kohaselt on alates 2012. 
aastast üha rohkem inimesi teatanud, et neid on mingil viisil diskrimineeritud;

I. arvestades, et liikumisvabadus on üks neljast ELi põhivabadusest, Euroopa 
integratsiooni nurgakivi ja hinnatuim ELi kodanike õigus; arvestades, et õigus 
liikumisvabadusele ja selle kasutamine on ELi kodakondsuse väga tähtis aspekt; 
arvestades, et ELi kodanikud võivad oma liikumisvabaduse ja elamisõiguse kasutamisel 
endiselt kokku puutuda hulga püsivate või uute takistustega, nagu ülemäärased 
dokumendinõuded, koormavad menetlused elamisõiguse saamiseks, raskused 
tervishoiuteenuste kasutamisega või aeganõudvad menetlused tööturule juurdepääsuks 
või kutsekvalifikatsioonide tunnustamiseks; arvestades, et mõned Euroopa kodanikud 
on EList välja saadetud või nende suhtes on tehtud väljasaatmisotsus;

J. arvestades, et Schengeni ala loomine ja Schengeni acquis’ integreerimine ELi 
raamistikku suurendab oluliselt liikumisvabadust ELis ja on Euroopa 
integratsiooniprotsessi üks suurimaid saavutusi; arvestades, et nõukogu kinnitas oma 
9. juuni 2011. aasta järeldustes nr 9166/3/11 ja 9167/3/11 Schengeni hindamisprotsessi 
edukat lõpetamist ning Bulgaaria ja Rumeenia tehnilist valmisolekut Schengeni alaga 
ühinemiseks;

K. arvestades, et Euroopa Parlament on ELi ainus otse valitav institutsioon; arvestades, et 
esindusdemokraatia, vastutuse ja läbipaistvuse põhimõte on üks Euroopa Parlamendi 
tugisammastest;
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L. arvestades, et Euroopa kodanikud on Euroopa Parlamendis otseselt esindatud ja neil on 
demokraatlik õigus Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida ja hääletada, olenemata 
aluslepingutes teatavate liikmesriikide puhul sätestatud erikorrast; arvestades, et neid 
õigusi tuleks austada ka teises liikmesriigis elavate kodanike puhul; arvestades, et ELi 
kodanikel peaks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 22 ja ELi lepingu artikliga 
10 olema õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valmistel;

M. arvestades, et liikumisvabadus on üks Euroopa Liidu olulisemaid põhimõtteid; 
arvestades, et vaba liikumise õigust kasutavaid Euroopa Liidu kodanikke võib ees 
oodata valimisõigusest ilmajätmine või takistused Euroopa Parlamendi valimistel ja 
kohalikel valimistel hääletamisel vastuvõtvates liikmesriikides, kus seda õigust ei 
soodustata ega edendata piisavalt;

N. arvestades, et Brexit mõjutab enim Põhja-Iirimaad; arvestades, et erilist muret tekitab 
range piirikontrolli kehtestamine Iiri Vabariigiga, mis mõjutab liikumisvabadust ja ELi 
kodakondsusega kaasnevaid õigusi;

O. arvestades, et Euroopa kodakondsuse kehtestamine on Euroopa projekti saavutus, mille 
täielik potentsiaal tuleb alles realiseerida; rõhutab, et see on unikaalne konstruktsioon, 
millesarnast ei leidu kuskil mujal maailmas;

1. rõhutab, et ELil on kohustus kaitsta vähemusi ja tagada nende õigused samal määral 
nagu enamusele; märgib, et ELi lepingu artiklis 2 käsitletakse vähemuste kaitset ELi 
ühe põhiväärtusena; märgib ühtlasi, et põhiõiguste harta artikkel 21 
mittediskrimineerimise kohta ja artikkel 22 kultuurilise, usulise ja keelelise 
mitmekesisuse kohta muutusid ELi toimimise lepinguga õiguslikult siduvaks; märgib, et 
kõik Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis sätestatud õigused ning Euroopa Liidu Kohtu tagatav järelevalve 
ja kaitse on Põhja-Iirimaa kodanike jaoks suure reede kokkuleppe rakendamisel 
põhilised;

2. rõhutab, et põlised rahvuslike, etniliste või keeleliste vähemuste kogukonnad annavad 
erilise panuse Euroopa mitmekesisusse ja kultuuri; tuletab meelde, et kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse säilitamine ja edendamine liikmesriikides ja liikmesriikide 
vahel on alusväärtus ning Euroopa Liidu üks peamisi ülesandeid;

3. rõhutab, et Euroopa kodanikud ei ole piisavalt teadlikud oma õigustest, mis tulenevad 
liidu kodakondsusest, sealhulgas õigusest hääletada Euroopa Parlamendi ja kohalikel 
valimistel või saada teiste liikmesriikide saatkondadelt konsulaarkaitset; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles edendama kodanike osalemist demokraatlikus elus, 
teavitades neid täielikult nende hääleõigusest ja kõrvaldades nende osalemist takistavad 
tõkked, ning tegelema juurdepääsetavuse, osalemise, diskrimineerimiskeelu ja võrdsuse 
küsimustega, et kõik ELi kodanikud, sealhulgas puudega inimesed, saaksid kasutada 
oma põhiõigusi samal viisil nagu teised kodanikud;

4. märgib, et on liikmesriike, kes ei laienda Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise 
õigust oma kodanikele, kes on Euroopa kodanikud, mis piirab arvamuste mitmekesisust 
parlamendis ja vähendab Euroopa institutsioonide vastutust Euroopa kodanike ees; on 
arvamusel, et liikmesriigid peaksid tagama, et nende kodanike kõik ELi 
kodakondsusega seonduvad majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised, keskkonna- ja 
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demokraatlikud õigused oleksid kaitstud; juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid 
toimivad ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikes 2 sätestatud õiguse kohaldamisel 
erinevalt; ergutab liikmesriike laiendama hääleõigust võimalikult suures ulatuses;

5. kutsub komisjoni üles teostama korrapärast järelevalvet direktiivi 2004/38/EÜ 
kohaldamise üle ning võtma asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada liikumisvabaduselt 
potentsiaalsed tõkked, võimaldades sellega kõigil ELi kodanikel liikumisvabadust 
kasutada täiel määral, ilma piirikontrolli läbimise takistuseta;

6. palub nõukogul ja Euroopa Ülemkogul anda kõikidele riikidele, kes täidavad vajalikud 
tehnilised kriteeriumid, võimalus saada Schengeni ala liikmeks ja seeläbi anda kõikidele 
ELi kodanikele võimalus kasutada liikumisvabadust ilma piirikontrolli takistuseta;

7. märgib, et praegu elab riikides väljaspool ELi peaaegu 7 miljonit ELi kodanikku ning 
aastaks 2020 kasvab nende arv eeldatavasti vähemalt 10 miljonini; rõhutab, kui oluline 
on, et liikmesriigid toetaksid ulatuslikku demokraatlikku osalust 2019. aasta eelseisvatel 
Euroopa Parlamendi valimistel; nõuab direktiivi (EL) 2015/637 täielikku ja 
tulemuslikku rakendamist, et tagada ELi kodanike konsulaarkaitse kolmandates riikides, 
kus nende liikmesriigid ei ole esindatud;

8. väljendab muret tava pärast, mida kasutavad mõned liikmesriigid, kes annavad 
kolmanda riigi kodanikele kodakondsuse vastutasuks investeeringu eest, kui on täidetud 
miinimumnõuded (nn kuldsed viisad); toonitab, et ELi kodakondsust ei tohiks käsitleda 
kaubana; kutsub liikmesriike üles loobuma elamislubade ja kodakondsuse müügist nn 
kuldsete viisade ja investoriprogrammide alusel, arvestades suurt korruptsiooni ohtu 
ning võimalust, et Schengeni ala kuritarvitatakse ja väärkasutatakse kuritegelikel 
eesmärkidel; kutsub komisjoni üles võtma oma ettepaneku raames luubi alla riiklikud 
skeemid, millega antakse investoritele ELi kodakondsus, ning rõhutama menetlusi, mida 
liikmesriigid on kohustatud järgima, kui nad kasutavad õigust anda kodakondsus ELi 
õigusega täielikus kooskõlas;

9. kutsub liikmesriike üles võtma arvesse aluslepingutest tulenevaid õigusi kasutavate ELi 
kodanike laste erilist olukorda, kui need lapsed võivad puutuda kokku raskustega 
kodakondsuskriteeriumide täitmisel siseriiklike eeskirjade alusel, eriti kui 
kodakondsuskriteerium võib hõlmata asjaomase riigiga tiheda seose tõendamist;

10. märgib murega, et paljude kolmanda riigi kodanikuga abielus või püsisuhtes olevate ELi 
kodanike õigust perekonnaelule võidakse ohustada siseriikliku õigusega või selle halva 
rakendamisega, samuti nende võimalust kasutada aluslepingutes sätestatud õigusi ELis 
liikudes;

11. kutsub liikmesriike üles olema proportsionaalne mistahes otsuse puhul, mis käsitleb 
muude liikmesriikide kodanike väljasaatmist nende territooriumilt, ning tuletab meelde, 
et asjaomased otsused peavad olema seotud asjaomase üksikisikuga, seejuures tuleb 
asjaolusid nõuetekohaselt uurida ja austada põhiõigusi;

12. palub ELi Põhiõiguste Ametil hakata oma tööprogrammi alusel kohalikul, piirkondlikul 
ja riiklikul tasandil tegutsema teatud piirkondade või vähemuskeelte vastu suunatud 
diskrimineerimise probleemiga;
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13. on seisukohal, et EL peaks võtma meetmeid ELi põhiväärtuste ning vähemuste õiguste 
tagamiseks, et täita sisuga ELi lepingu artiklites 2 ja 9 sisalduvad viited vähemustele ja 
kõikide liidu kodanike võrdsusele ning kasutada paremini ära ELi kodakondsuse 
potentsiaal; kordab, kui oluline on kehtestada põliste rahvuslike, etniliste või keeleliste 
vähemuste kaitseks ulatuslik ELi kaitsesüsteem, millesse tuleb integreerida 
olemasolevad rahvusvahelised õigusaktid ja mille puhul järgida väljakujunenud 
parimaid tavasid ELis; on seisukohal, et asjaomasel raamistikul peaksid olema oma 
kõrged standardid ja sellega peaks kaasnema tõhus järelevalvemehhanism;

14. mõistab karmilt hukka rassismi, ksenofoobia, diskrimineerimise ja viha õhutamise 
juhtumite ning neonatside ja neonatside organisatsioonide toime pandavate 
vägivallajuhtumite sagenemise mitmes ELi liikmesriigis;

15. rõhutab, et nende ELi 27 liikmesriigi kodanike õiguste ja huvide kaitsmist, kes elavad 
või elasid Ühendkuningriigis, või nende Ühendkuningriigi kodanike õiguste ja huvide 
kaitsmist, kes elavad või elasid ELi 27 liikmesriigis, tuleb Ühendkuningriigi 
väljaastumist käsitlevatel läbirääkimistel käsitada selge prioriteedina; on äärmiselt 
mures Ühendkuningriigi EList väljaastumist käsitlevate läbirääkimiste praeguse seisu ja 
kokkuleppeta lahkumise katastroofiliste tagajärgede pärast rohkem kui viie miljoni 
inimese elule; kutsub Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsust üles tagama, et 
Ühendkuningriigis ja Põhja-Iirimaal elavate ELi kodanike õigused, mis on sätestatud 
ELi aluslepingutes ja asjakohastes rahvusvahelistes lepingutes, on pärast Brexitit 
kaitstud;

16. palub komisjonil tegutseda karmilt ja kiiresti, nõudes liikmesriikidelt kõiki asjakohaseid 
andmeid ja kontrolle, et Schengeni süsteemi usaldusväärsus ja turvalisus ei oleks 
ohustatud.
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