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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid kasutaksid Euroopa Liidu põhiõiguste hartat 
(edaspidi „harta“), mis on ELi esmase õiguse akt1, kohtute poolt riiklikul tasandil ja ELi 
õiguse rakendamisel seadusandlikesse menetlustesse kaasamise kaudu, ning peab 
kahetsusväärseks, et liikmesriigid kohaldavad harta sätteid, eelkõige selle artiklit 51, 
ebaühtlaselt, mis võib nõrgestada Euroopa projekti ja kahjustada demokraatia kvaliteeti 
Euroopa Liidus; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks harta järgimise ja kohaldamise, 
kasutades kõiki ettenähtud õiguslikke vahendeid; tuletab meelde, et nagu petitsioonidest 
nähtub, hõlmavad ELi kodanike ootused seoses oma põhiõiguste kaitsega harta 
kohaldamisalast laiemat valdkonda; peab vajalikuks hartat paremini edendada, näiteks 
sihipäraste kampaaniatega nii liikmesriikides kui ka rahvusvahelisel areenil, et suurendada 
harta sätete tulemuslikkust ning propageerida selle kasutamist positiivsete tõlgenduste 
allikana ka juhtudel, mis ei kuulu ELi õiguse kohaldamisalasse; samas vaimus õhutab 
liikmesriikide parlamente tagama oma seadusloomes kõige rangemad põhiõiguste kaitse 
normid; on seisukohal, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poole pöördudes võivad 
liikmesriigid saada sealt sellega seoses väärtuslikku abi;

2. toonitab võimalikku vajadust aluslepinguid muuta, et veelgi tugevdada ELi 
aluslepingutes ette nähtud ELi kodanike põhiõiguste kaitset;

3. tuletab komisjonile meelde tema kui institutsiooni kohustust analüüsida kodanike 
kaebusi seoses nende põhiõiguste võimalike rikkumistega liikmesriikides;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama ELi kodanike ja residentide teavitamise 
nende õigusest esitada Euroopa Parlamendile petitsioone ja õigusest pöörduda 
ombudsmani poole, mis on harta artiklis 44 ja ELi toimimise lepingu artiklis 227 
sätestatud vahendid nende õiguste kaitsmiseks ja rikkumistest teatamiseks;

5. juhib tähelepanu vajadusele tõhustada petitsioonide rolli suhtluses ja dialoogis ELi 
kodanikega seoses Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste haldusomavoli 
juhtudega; tuletab meelde, et petitsioonid on tavaliselt kõige varasemad näitajad 
põhiõiguste rikkumiste kohta liikmesriikides;

6. on veendunud, et ELi võitlus rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu 
peaks alguse saama selgest suhtlemisest ja ametlikust õige teabe vahetusest; on 
seisukohal, et vaenukõnel ja ksenofoobial ei tohiks olla kohta ühiskondlikus elus, 
sealhulgas spordiüritustel, ning on mures eelkõige haavatavatesse rühmadesse kuuluvate 
isikute pärast, kuna nad on sageli sihtmärgid; kutsub komisjoni üles koguma selles 
valdkonnas süstemaatiliselt andmeid, et võtta tõhusaid, tõenditel põhinevaid õiguslikke 
ja poliitilisi meetmeid; märgib murega, et mitmed liikmesriigid ei ole täielikult või 
nõuetekohaselt rakendanud nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsust (teatud 
rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse 
vahenditega)2 ning selle miinimumnõudeid seoses teatud kuritegude õigustamise, 

1 Vt ELi toimimise lepingu artiklit 6.
2 ELT L 328, 6.12.2008, lk 55.
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eitamise ja mitteoluliseks tunnistamisega; kutsub liikmesriike üles tagama, et 
igasugused väidetavad vaenukõne ilmingud ja vihakuriteod tuvastatakse ja nendega 
tegeletakse tõhusalt kooskõlas siseriikliku ja ELi õigusega;

7. palub komisjonilt kiiresti ettepanekuid, kuidas lahendada Euroopa pinnal asuvates 
pagulaste ja rändajate vastuvõtukeskustes esinevaid inimõiguste jõhkra rikkumise 
juhtumeid;

8. rõhutab, et sõltumatu kohtusüsteem, õigusemõistmise kättesaadavus, väljendusvabadus, 
õigus teabele juurde pääseda ning teavet saada ja levitada, samuti meedia mitmekesisus on 
õigusriigi olulised osad; kutsub komisjoni üles neid ELi põhiväärtusi jõustama, kui 
liikmesriigid neid rikuvad; juhib tähelepanu hariduse olulisele rollile inimeste 
meediasõnumite analüüsimise suutlikkuse arendamisel ning rõhutab üldiselt tungivat 
vajadust võtta tõhusaid meetmeid väärinfo ja libauudiste vastu võitlemiseks, et tagada 
meedia asjakohanekohane toimimine demokraatlikus ühiskonnas; väljendab suurt muret 
puuduste pärast õiguskaitse kättesaadavuses ja kaitseõiguses, samuti kohtusüsteemi 
sõltumatuse puudumise pärast mõnes liikmesriigis, mille tagajärjeks on õigusriigi 
nõrgenemine, mis toob kaasa karistamatuse ja ebaõigluse; kutsub komisjoni üles 
arendama edasi põhjalikku mehhanismi õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste olukorra 
erapooletuks ja regulaarseks hindamiseks kõigis liikmesriikides; teeb komisjonile 
ettepaneku asutada ELi järelevalveasutus, et jälgida õigusriigi põhimõtte järgmist 
liikmesriikides;

9. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles parandama ELi õigusalase koostöö 
vahendite, eelkõige Euroopa vahistamismääruse tõhusust ning tagama, et kõik 
kuriteoohvrid on teadlikud oma õigustest ja neil on juurdepääs asjakohastele 
tugiteenustele vastavalt kuriteoohvrite õiguste direktiivile3;

10. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles looma õiguslikke mehhanisme, et 
kriminaliseerida konkreetsete terroriaktide ja inimsusvastaste kuritegude ülistamine, 
kuna see alandab ohvreid ja põhjustab nende edasist ohvristamist, kahjustades nende 
väärikust ja taastumist;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama ulatuslikumalt Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtteid, mida peetakse kodanike ja residentide heaks liidu parandamiseks 
tehtavate jõupingutuste nurgakiviks, sealhulgas vajaduse korral seadusandlike meetmete 
abil, et tagada ELi ja liikmesriikide tasandil sellised sotsiaalsed õigused nagu üldine 
juurdepääs kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, elukestev õpe, sotsiaalne ja tööalane 
integratsioon, sealhulgas puuetega inimeste puhul, paremad töötingimused ja 
sotsiaalteenused, nagu on määratletud Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtetes; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid suurendaksid osalemist järelevalvemehhanismides, 
mille eesmärk on tagada puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus kooskõlas põhiõiguste harta 
artikliga 26, ja selliste mehhanismide läbipaistvust; tuletab meelde vajadust arendada edasi 
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ELi raamistiku kõiki vajalikke mõõtmeid; 
rõhutab, kui oluline on puuetega inimeste piisav kogukonnapõhine toetamine, ning nõuab 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu 
raamotsus 2001/220/JSK (ELT L 315, 14.11.2012, lk 57). 
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seetõttu, et vastavad ELi vahendid oleksid suunatud üksnes sellistele algatustele, vältides 
institutsionaliseeritud lähenemisviisi;

12. palub liikmesriikidel, kes ei ole veel puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
fakultatiivprotokolliga ühinenud, nimetatud protokoll täielikult ratifitseerida, et 
võimaldada teavitusi üksikisikutelt või üksikisikute nimel; palub nõukogul võtta 
vajalikud meetmed, et tagada liidu ühinemine fakultatiivprotokolliga;

13. kutsub liikmesriike üles tagama kõigile lastele ELis õiguse haridusele ja lapse parimate 
huvide austamise ning kaitsma neid igasuguse diskrimineerimise eest; juhib tähelepanu 
sellele, et keelekümbluskavadega haridussüsteemid võivad kahjustada õppimist, eriti 
nende laste puhul, kellel on keeleoskuse arenemise probleemidega puue, näiteks 
autismispektri häired;

14. juhib tähelepanu sellele, et paljudes petitsioonides kurdetakse tähtajaliste lepingute 
rikkumise üle, seda ka avalikus sektoris; peab sellisid tavasid väga kahetsusväärseks ja 
leiab, et need on vastuolus põhiõiguste harta artiklitega 30 ja 31, milles käsitletakse 
vastavalt kaitset vallandamise eest ja õiglasi töötingimusi;

15. leiab, et vastavalt harta artiklile 35 tuleks erilist tähelepanu pöörata tervisekaitsele kui 
põhiõigusele, ja nende inimeste raskustele, kellel ilmneb encephalomyelitis myalgica 
(kroonilise väsimuse sündroom); rõhutab, et teadusuuringute piisav rahastamine ELi 
tasandil on äärmiselt oluline, et paremini mõista encephalomyelitis myalgica (kroonilise 
väsimuse sündroomi) ja harvikhaiguste põhjuseid ja käivitajaid;

16. tuletab meelde vajadust muuta ELi tasandil kättesaadavaks Aarhusi konventsioonis 
sätestatud keskkonnaõiguse sammas, et oleks olemas piisav raamistik ja tulemuslik 
mehhanism, mille kaudu kodanikuühiskond saaks harta artikli 37 vaimus senisest enam 
panustada keskkonnakaitsesse;

17. rõhutab, et uute tehnoloogiate arengut silmas pidades on vaja eraelu puutumatuse ja 
andmekaitse tagamiseks täiendavaid kaitsemeetmeid; märgib, et lisaks selliste 
kujunemisjärgus tehnoloogiate nagu tehisintellekt ja suurandmed eetilisele mõjule tuleb 
arvesse võtta ka mõju kasutajate põhiõigustele; väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste 
üle luua tehisintellektil põhinevatele tehnoloogiatele piisav õigusraamistik; nõuab tungivalt, 
et komisjon tagaks 5G-võrkude ja vastava taristu loomise raames kodanike õiguste kaitse 
kõrgeimal tasandil kooskõlas ELi andmekaitseõigusega; palub komisjonil esitada suunised, 
sealhulgas eetilised standardid ja ühised läbipaistvuseeskirjad, ning kehtestada ühised 
nõuded põhiõigustele avalduva mõju hindamiseks;

18. rõhutab, et ELi tasandil tuleb seadusloomet tõhustada, et kaitsta inimesi uue 
tehnoloogiaga seotud süütegude eest, millega võidakse rikkuda nende põhiõigusi;
nõuab kvalifitseeritud kodanikuühiskonna üksuste tõhusat kaasamist andmekaitse-
eeskirjade järelevalvesse, võimaldades neil esitada riiklikele andmekaitseasutustele 
kaebusi andmekaitsealaste rikkumiste kohta; märgib, et lisaks asjakohasele 
õigusraamistikule on vaja üldsust teavitada uutest digitaalsetest arengutest, et tagada 
nende eraelu puutumatuse õiguse tõhus kaitse; rõhutab eelkõige, et vaja on sihipäraseid 
ja innovaatilisi algatusi ning spetsiifilisi juhenddokumente spetsialistidele, sealhulgas 
tervishoiutöötajatele;
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19. tuletab meelde, et praegune ELi õigusraamistik pakub kaitset soolistel, rassilistel või 
etnilistel põhjustel diskrimineerimise vastu, kuid muudest diskrimineerimise vormidest 
hõlmab see üksnes tööhõive ja kutsealaga seotud küsimusi; juhib tähelepanu paljudele 
tõenditele eri põhjustel diskrimineerimisest sellistes valdkondades nagu haridus, 
sotsiaalkaitse ning kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavus, ning taunib 
võrdset kohtlemist käsitleva direktiivi vastuvõtmisel tekkinud ummikseisu;

20. kutsub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit üles pühenduma võrdsete võimaluste 
tagamisele ning tegema ELi eetikakoodeksist muutuvat tehnoloogiat ja arendustegevust 
käsitlevate juhtpõhimõtete kogu;

21. rõhutab asjaolu, et endiselt esineb raske ja vastuvõetamatu rikkumisena soolist 
vägivalda; palub nõukogul kiiresti lõpule viia Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsiooni) 
ratifitseerimine ELi poolt, võttes aluseks võimalikult ulatusliku ja piiranguteta ühinemise 
selle konventsiooniga; palub ühtlasi liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, Istanbuli 
konventsioon ratifitseerida ja seda rakendada; ergutab neid liikmesriike, kes seda veel 
teinud ei ole, Istanbuli konventsiooni rakendama; peab kiiduväärseks naistevastase 
vägivalla ja perevägivallaga võitlemise eksperdirühma (GREVIO) tööd Istanbuli 
konventsiooni rakendamise jälgimisel; kutsub komisjoni üles vaatama läbi 
rakendusaktid, võttes arvesse soolise vägivalla kõrvalmõjusid, ning tagama, et kogu ELi 
hõlmavad statistilised andmed naistevastase vägivalla kohta oleksid kättesaadavad 
poliitikakujundajate teavitamiseks ELi ja liikmesriikide tasandil;

22. väljendab muret arvukate petitsioonide pärast, mis näitavad, et ELi kodanikke 
diskrimineeritakse jätkuvalt nende põhiõiguste kasutamisel, eelkõige puudutab see 
mittediskrimineerimise õigust, keelelisi õigusi, vähemuste õigusi ja õigust varale; 
tuletab sellega seoses meelde, et mitmekesisus on üks ELi aluspõhimõtteid, ning tuletab 
meelde ka harta artiklis 22 sõnastatud kohustust austada kultuurilist, usulist ja keelelist 
mitmekesisust; rõhutab, et mitmekesisuse säilitamiseks tuleks edendada toetavaid 
meetmeid nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil; on veendunud, et üks võimalus 
vähendada keele alusel diskrimineerimist on jõulisemalt edendada piirkondlike ja 
vähemuskeelte kasutamist; rõhutab eelkõige, kui oluline on õigus haridusele 
vähemuskeeltes; märgib murega, et hoolimata tegelikust seosest ELiga on mõnedel 
pikaajalistel residentidel piiratud juurdepääs vabale liikumisele ja nad ei ole kaitstud 
diskrimineerimisvastaste õigustega; väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
kodanikualgatuse „Minority SafePack“ üle; kutsub komisjoni üles esitama „Minority 
SafePack“ ettepanekute rakendamiseks vajalikke õigusaktide ettepanekuid;

23. rõhutab harta lapse põhiõigusi käsitleva artikli 24 sätete nõuetekohase järgimise 
tähtsust, kusjuures eriti tähtis on põhimõte, et lapse parimad huvid peavad olema 
esikohal avalike asutuste kõigis meetmetes (sh hooldusõiguse üle toimuvate piiriüleste 
vaidluste osas tehtavates otsustes); sellega seoses tuletab meelde ka lapse põhiõigust 
olla ära kuulatud ning õigust olla põhimõtteliselt kontaktis mõlema vanemaga (välja 
arvatud juhul, kui see selgelt kahjustab lapse parimaid huve) ning seda lapse ja vanema 
ühises keeles, et kaitsta lapse mitmekesist kultuuripärandit;

24. nõuab ELi kooskõlastatud tegevust laste kaitsmisel Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil; 
rõhutab vajadust tõhustada liikmesriikide vahelist ja ELi institutsioonide vahelist 
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piiriülest koostööd lapseröövijuhtumite kiireks ja adekvaatseks lahendamiseks; on 
veendunud, et ELil on oma roll lapse õiguste edendamisel, sealhulgas rahvusvahelisel 
tasandil;

25. nõuab Euroopa Ombudsmani volituste ajakohastamist vastavalt Euroopa Parlamendi 
hiljutisele seadusandlikule algatusele, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani põhikirja 
muutmist4 eesmärgiga tugevdada harta artiklites 42 ja 43 sätestatud õigust 
dokumentidele juurde pääseda ja õigust pöörduda ombudsmani poole; tuletab meelde, et 
Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud uuele määrusele, millega kehtestatakse 
ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused, ei ole nõukogu ikka 
veel oma heakskiitu andnud.

 

4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0080.
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