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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet 
(COM(2020)0225),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 352,

– võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega 
asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet1 (edaspidi „FRA määrus”), 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, 

Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 6 ja 7 ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 
2012. aasta ühisavaldust detsentraliseeritud asutuste kohta ja sellele lisatud ühist 
lähenemisviisi,

– võttes arvesse kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna 2020. aasta 
mais avaldatud uuringut „Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tugevdamine – Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti määruse läbivaatamine“,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 5,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni vaheraportit (A9-
0000/2020),

A. arvestades, et ettepanek võtta vastu nõukogu määrus on samm edasi Euroopa 
Põhiõiguste Ameti (FRA) töö tulemuslikumaks muutmisel, sest määrusega 
võimaldatakse FRA-l täielikult tegutseda kõigis liidu pädevusse kuuluvates 
valdkondades ning täpsustatakse selle ülesandeid ja töömeetodeid;

B. arvestades, et FRA kui sõltumatu ja täieõigusliku ELi ameti ning põhiõiguste olukorra 
järelevalveasutuse rolli tuleks veelgi tugevdada; 

C. arvestades, et ELi tugevama välismõõtme arendamise eesmärk peaks peegelduma selles, 
et FRA-d kaasatakse ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas veelgi enam liidu ja 

1 ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
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selle liikmesriikide õigusnormide ja tegevuse jälgimisse ja kontrolli;

D. arvestades, et üleilmastunud maailmas on põhiõiguste piisava kaitse tagamiseks üha 
olulisem teha rahvusvahelist koostööd kolmandate riikidega;

E. arvestades, et ELi kodanikes usalduse tekitamiseks politsei ja õigusasutuste töö suhtes 
tuleb liidu ja liikmesriikide õigusnorme ja tegevust piisavalt jälgida ja kontrollida, et 
tagada nende kooskõla põhiväärtustega, ning FRA tegevus vabaduse, julgeoleku ja 
õiguse valdkonnas on seetõttu ülimalt tähtis;

1. tunnustab FRA eesmärki pakkuda põhiõiguste alast teavet, abi ja oskusteavet ning 
kaitsta ELis põhiõigusi; toonitab FRA vahendajarolli liidu ja liikmesriikide toetamisel, 
kui need võtavad põhiõigustega seotud meetmeid või määravad tegevussuundi;

2. rõhutab, et antisemitism on keeruline nähtus, millele tuleb reageerida terviklikult ja 
poliitikavaldkondade üleselt; tuletab meelde, et juutide vastane viha ja antisemitism 
kujutab ohtu liidu demokraatlikele väärtustele; märgib suure murega antisemiitliku 
vaenukõne sagenemist; rõhutab sellega seotud meetmete võtmise vajadust; 

3. kinnitab oma tugevat tahet võimaldada FRA-l kõigis liidu tegevusvaldkondades täiel 
määral tegutseda ja liidu seadusandjate kavandatud rolli täita, samuti tahet määrata 
sellest tulenevalt kindlaks põhimõtted ja tingimused, mille alusel ta võib anda oma 
nõusoleku;

4. palub nõukogul võtta FRA määruse muutmisel arvesse järgmisi kaalutlusi:

i) Määruse kohaldamisala

kooskõlas Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevate muudatustega tuleks kogu 
määruses asendada sõna „ühendus“ sõnaga „liit“. See tähendab, et FRA peaks käsitlema 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika, aga ka vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnaga 
seotud või nende alla kuuluvaid liidu või liikmesriigi õigusnorme või tegevusi;

ii) Koostöö kolmandate riikidega

vaatlejaliikmeks saamine ei tohiks olla lubatud ainult kandidaatriikidele või 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga riikidele, vaid selleks peaks võimalus olema 
ka kolmandatel riikidel, näiteks Euroopa Majanduspiirkonna / Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidel, Euroopa Liidust lahkunud Ühendkuningriigil 
ja Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidel;

iii) Tegevusvaldkonnad

lisaks võitlusele rassismi, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse vastu tuleks ka 
antisemitismi vastane võitlus eraldi välja tuua mitte ainult põhjendustes, vaid ka FRA 
tegevusvaldkondade hulgas; see oleks väga hästi kooskõlas tegevustega, mida FRA on 
alates 2009. aastast seoses antisemiitlike juhtumitega läbi viinud, sealhulgas iga-aastaste 
ülevaadetega iga liikmesriigi olukorra kohta;

iv) Iga-aastane ja mitmeaastane programmitöö
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arvesse tuleks võtta komisjoni ettepanekut lõpetada eelmine viis aastat kehtinud 
mitmeaastane raamistik; FRA peaks oma programmitööd tegema tihedas koostöös FRA 
riiklike kontaktametnikega, et tööd parimal võimalikul moel vastavate riiklike 
ametiasutustega koordineerida; programmdokumendi kavand tuleks saata aruteludeks 
nõukogu pädevale ettevalmistavale organile ja Euroopa Parlamendile ning FRA direktor 
peab nende arutelude tulemust arvesse võttes esitama programmdokumendi kavandi 
vastuvõtmiseks FRA haldusnõukogule;

5. kutsub komisjoni üles kaaluma põhjalikule mõjuhinnangule järgnevat FRA määruse 
laiemat läbivaatamist, et tugevdada FRA sõltumatust; nõuab, et komisjon kaaluks 
eelkõige järgmisi asjaolusid:

i) Haldusnõukogu

nagu paljude teistegi ELi asutuste puhul, peaks kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjonil olema õigus nimetada FRA haldusnõukogusse üks lisaliige; 
haldusnõukogu liikmeid võiks olla lubatud üheks ametiajaks uuesti ametisse nimetada 
ja mittejärjestikuse ametiaja piirang ei ole vajalik;

ii) FRA tegevuse sõltumatu hindamine ja läbivaatamine

iga viie aasta tagant tuleks FRA tegevuse kohta lasta teha sõltumatu välishindamine, 
mida ei telli Euroopa Komisjon; sõltumatu välishindamise eesmärk peaks olema hinnata 
eelkõige FRA tegevuse ja saavutuste mõju, tulemuslikkust, tõhusust ja töökorraldust; 
haldusnõukogu peab tutvuma artikli 30 lõikes 3 osutatud hindamiste tulemustega ning 
tegema vajaduse korral komisjonile FRA, selle töökorralduse ning tegevusvaldkonna 
muutmiseks soovitusi; komisjon peab edastama hindamisaruanded ja soovitused 
parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele ning need avalikustama; pärast hindamisaruande ja soovituste kontrollimist 
võib komisjon esitada määruse muutmiseks ettepanekuid, mida ta peab vajalikuks;

iii) Ülesanded

nõukogu, komisjoni või parlamendi taotluse korral peaks FRA olema võimeline tegema 
teaduslikke uuringuid, vaatlusi, ettevalmistavaid ja teostatavusuuringuid ning koostama 
ja avaldama konkreetseid teemasid käsitlevaid järeldusi ja arvamusi; see peaks olema 
võimalik ka FRA algatusel ja mitte ainult mõne ELi institutsiooni taotluse korral; lisaks 
peaks nende algatamiseks õigus olema ühel liikmesriigil või liikmesriikide rühmal;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) täidab ELis põhiõiguste alase teabe, abi ja 
oskusteabe pakkumisel ning põhiõiguste kaitsmisel olulist rolli. FRA täidab vahendaja rolli, 
kui ELi institutsioonid ja liikmesriigid võtavad põhiõigustega seotud meetmeid või määravad 
tegevussuundi.

Nende oluliste ülesannete täitmise võimaldamiseks tuleb FRA volitusi uuendada, sealhulgas 
kooskõlas institutsiooniliste muudatustega, mis on tehtud pärast praegu kehtivate volituste 
vastuvõtmist 2007. aastal. Seetõttu, arvestades ELi tugevama välismõõtme arendamise 
eesmärki, tuleks FRAd rohkem kaasata ühist välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda 
puudutavate liidu ja liikmesriikide õigusnormide ja tegevuse jälgimisse ja kontrollimisse, 
laiendades ühtlasi koostöövõimalusi kolmandate riikidega, näiteks EMP/EFTA riikide, 
Euroopa Liidust lahkunud Ühendkuningriigi ja Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud 
riikidega. Lisaks peaksid FRA volitused vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas hõlmama 
politseid ja õigusasutusi puudutavaid õigusnorme ja nende tegevust.

Võttes arvesse FRA rolli sõltumatu asutusena, peaks selle haldusnõukogul olema õigus igal 
aastal programmdokumentide üle otsustada ja iga viie aasta tagant tuleks teha sõltumatu 
välishindamine, et hinnata FRA tegevuse ja saavutuste mõju, tulemuslikkust, tõhusust ja 
töökorraldust.


