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Komisjoni teatise esmatähtis eesmärk on juba 2001. aastast alates kasutusel olnud menetluse, 
täpsemalt õigusaktide põhiõiguste harta sätetele vastavuse kontrollimise mõistetavaks 
tegemine ja parem kinnistamine. Seega ei ole tegelikult tegemist uuendusega, vaid eesmärk 
on komisjoni poolt põhiõiguste valdkonnas läbiviidava kontrolli tulemuste mõistetavamaks 
muutmine muudele organitele ja kodanikele üldiselt.

Nimetatud kontroll, mis peab olema “korrapärane” ja “nõuetekohane” – neid mõisteid on vaja 
kommenteerida –, viiakse läbi kahes etapis: mõju hindamine, mis hõlmab võimalikult 
täielikku ülevaadet mitmesugustest mõjudest üksikisiku õigustele, ning seletuskiri, mis 
teatavate õigusaktide ettepanekute puhul peab sisaldama viidet õiguslikule alusele, millega 
tagatakse põhiõiguste järgimine.

Raportöör tervitab komisjoni algatust, mis liigub õiges suunas, kuid tahab siiski viidata 
valitud meetodi mõningatele aspektidele, mida tuleks raportööri arvates kriitiliselt hinnata.

Raportööri seisukoht

Esimene märkus puudutab komisjoni rolli põhiõiguste hartas sätestatud põhiõiguste kaitsmise
kontrollimisel. Selles osas tuleb märkida, et komisjoni poolt selleks ettenähtud menetlus võib 
olla küll asja- ja otstarbekohane, kuid siiski on tegemist täiesti sisemise ja ühepoolse 
menetlusega. Nagu märkis Briti ülemkoda oma 2005.–2006. aasta istungjärgu 16. aruandes: 
“Ükskõik kui suurepärane sisemine kord ka poleks, näitab kogemus, et vaja võib minna 
valitsusvälist sõltumatut ekspertiisi teavitamiseks ning vajaduse korral osalejate 
kontrollimiseks õigusloome protsessis.”1

Raportöör on arvamusel, et see on veenev seisukoht, ning seetõttu tuleks püüelda Euroopa 
Parlamendi ja tulevase Põhiõiguste Ameti suurema rolli poole. Euroopa Parlamendile 
tähendaks see konkreetselt seda, et kodukorra artiklit 34 tuleb kohandada ning selles 
sätestada, et kodanikuvabaduste komisjonile tehakse ülesandeks kontrollida, millist mõju 
uued meetmed ja eeskirjad (millel on võimalik mõju kodanike õigustele) põhiõigustele 
avaldavad, nii nagu see juba toimib eelarvekomisjonis seoses mõjudega eelarvele ja 
õiguskomisjonis seoses õiguslike alustega. Kodanikuvabaduste komisjon võiks kasutada uue 
Põhiõiguste Ameti toetust. Seda küll nimetatakse komisjoni ettepanekus, kuid milline roll 
talle antakse, jääb endiselt ebaselgeks. Raportööri arvates tuleks seda punkti täpsustada.

Samuti tuleks näiteks selleks otstarbeks loodava töörühma raames kaaluda võimalust kaasata 
riikide parlamente põhiõiguste hartale vastavuse kontrollimise menetlusse. Selle kohta märkis 
Briti ülemkoda eelnimetatud aruandes: “Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide suurem 
kaasamine aitaks tublisti kaasa teatises edendatavates mehhanismides esineva demokraatia 
puudujäägiga tegelemisele”2.

Teine märkus puudutab kriteeriume, mida kasutatakse otsuse langetamisel selle üle, kas on 
vaja kontrollida õigusakti ettepaneku vastavust põhiõiguste hartale. Siin jääb ettepanek 
raportööri arvates küllaltki ebatäpseks. Seni oli põhiõiguste hartast kinnipidamise põhjenduse 
lisamisel otsustavaks asjaolu, et vastavatel õigusaktide ja eelnõude ettepanekutel “on 

  
1 Ülemkoda, Euroopa Liidu asjade komisjon, 2005–2006. aasta istungjärgu 16. aruanne “Inimõiguste järgimist 

kontrollivad ELi õigusaktid” (Human Rights Proofing EU Legislation), 29. november 2005, lõige 149.
2 Ülemkoda, op. cit., lõige 110.
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konkreetne seos põhiõigustega”. Nüüdsest on hartaga seotud põhjenduse lisamiseks otsustava 
tähendusega kaks kriteeriumi: kui õigusakti ettepanekuga kaasneb mõne “põhiõiguse 
piiramine”, mida tuleb põhjendada, ja kui õigusakti ettepanek käsitleb “mõne põhiõiguse 
rakendamist või edendamist”1.

Raportöör on aga arvamusel, et nõuetekohaselt tuleb kontrollida kõiki õigusakti ettepanekuid. 
Seega peaks komisjon igal üksikul juhul põhjendama, miks ta arvab, et tema ettepanek on 
kooskõlas põhiõigustega. Raportööri arvates on see vähim, mida nõuda “korrapäraselt” 
kontrollilt. Lisaks tuleks kontrolli läbi viia kogu õigusloome protsessi käigus ja komitoloogia 
raames. Nagu komisjon ise märgib, tekivad “põhiõiguste tagamise probleemid … alles 
üksikasjaliku rakendusjuhise koostamisel”2. Probleemid võivad tõstatuda aga ka seoses 
komisjoni algse ettepaneku kohta tehtavate muudatusettepanekutega. Ka selles osas ühineb 
raportöör täielikult Briti ülemkoja otsusega, milles öeldakse: “Komisjoni õigus algatada 
tühistamismenetlusi on tõesti viimane abinõu ning selle õiguse kasutamist võivad raskendada 
poliitilised ja menetlusega seotud tegurid.” Seetõttu oleks soovitav, et komisjon lükkaks 
õigusloome protsessi käigus tagasi iga muudatusettepaneku, mis võiks rikkuda mõnda 
põhiõigust. Raportööri arvates peaks Euroopa Parlamendi õigusloome protsessi käigus 
seesugusele vastuväitele igal juhul järgnema käsitlus põhivabaduste komisjonis. Komisjonil 
peaks aga igaks juhuks olema õigus võtta oma ettepanek tagasi enne selle vastuvõtmist 
nõukogu poolt3. Lisaks tuleks märkida, et komisjon teatab oma ettepaneku punktis 29, et ta 
jätab endale õiguse algatada tingimusel, et ta viib “iga juhtumi puhul läbi eraldi poliitilise 
uuringu”, tühistamismenetlus põhiõiguste rikkumise tõttu. Sellisel juhul peaks õiguslikel 
kaalutlustel olema eelis poliitiliste kaalutluste ees, kuna need kuuluvad õiguskindluse ja seega 
ka õigusriigi aluste hulka.

Kolmas ja viimane märkus puudutab lõpuks komisjoni otsust mitte luua mõjude hindamisel 
põhiõiguste jaoks eraldi kategooriat. Selle asemel on komisjon eelistanud jagada põhiõigusi 
puudutavad kaalutlused kolme olemasolevasse kategooriasse – majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnamõju. Raportöör on otsustavalt komisjoni sellise kavatsuse vastu. Komisjon 
põhjendab, et “harta põhiõigused on erinevad ja seotud kõikide valdkondadega”. Just see 
põhjendus kõneleb aga raportööri arvates eraldi kategooria loomise poolt, millega välditaks 
eelkõige olukorda, et tähelepanu alt jäävad välja teatud õigused, mida ei ole võimalik jagada 
ühtegi kolmest nimetatud kategooriast. Eraldi kategooria loomine muudaks “nähtavamaks” ka 
komisjoni püüdlused põhiõiguste kaitsmisel, mis kuuluvad tema eesmärkide hulka.4

Raportöör pooldab seda, et eelnimetatud punkte võetaks arvesse siis, kui “põhiõiguste, 
diskrimineerimisvastase võitluse ja võrdsete võimaluste” töörühma kuuluvatele volinikele 
esitatakse 2007. aastal sisekontrolli üldkokkuvõte, mis on ette nähtud ka kõnealuses teatises.

Põhiõiguste järgimise edendamine

Praegu puudub varajase hoiatamise süsteem, mis võimaldaks korrapäraselt kindlaks teha, 
millal on tegemist põhiõiguste selge rikkumise ohuga mõne liikmesriigi poolt vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikele 1. Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohaselt võib 

  
1 KOM (2005) 172 lõplik, lõige 22.
2 KOM (2005) 172 lõplik, lk 14.
3

4 KOM (2005) 172 lõplik, lõige 31.
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nõukogu “ühe kolmandiku liikmesriikide või komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast 
Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist” teha kindlaks, et selline oht on olemas, ning paluda 
ka sõltumatutel isikutel esitada raport olukorra kohta vastavas liikmesriigis. Pole aga mitte 
mingisugust viidet, millisel alusel võiks selliseid ettepanekuid teha. Teisisõnu nähakse 
ettepanekus ette menetlus, mis võimaldab reageerida ohule, kuid ei nähta ette menetlust, mis 
võimaldaks selle ohu õigel ajal ära tunda ning sellele juba tekkimisel vastata. Raportööri 
arvates on tegemist lüngaga, mis tuleb täita. Ka Euroopa Parlamendi jaoks tuleneb Euroopa 
Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse algatamise õigusest vältimatu ja sõltumatu 
vastutus sobiva varajase hoiatamise süsteemi loomise eest. Kuna ka ühel kolmandikul 
liikmesriikidest ja komisjonil on vastavalt artikli 7 lõikele 1 ettepaneku tegemise õigus, peaks 
selline varajase hoiatamise süsteem tekkima tihedas koostöös ja vastastikuses mõistmises. Kui 
tõesti soovitakse edendada “põhiõiguste järgimist”, nagu komisjon oma teatises märgib, tuleb 
end varustada selleks vajalike vahenditega, et ei tekiks kahtlust seesuguste avalduste 
usaldusväärsuses.

Raportöör soovib juhtida tähelepanu veel kahele aspektile, millega komisjon peaks arvestama. 
Põhiõiguste harta läheb sotsiaalsete põhiõiguste valdkonnas oluliselt kaugemale kui 
inimõiguste Euroopa konventsioon. Seetõttu tuleb tähelepanu pöörata eriti nende “uute” 
sotsiaalsete põhiõigustega arvestamisele, mis on harta tegelikuks ajalooliseks 
“lisaväärtuseks”. Uute liikmete vastuvõtmise ja käimasolevate liitumisläbirääkimiste pidamise 
käigus muutuvad praegu üha valjemaks üleskutsed seiremenetluse kohta, et saaks kindlustada 
reformide jätkamist uutes liikmesriikides. Põhiõigustega arvestamisel on siin keskne roll. 
Tuleks kaaluda tulevase Põhiõiguste Ameti kaasamist sellisesse võimalikku seiremenetlusse.

“Põhiõiguste järgimise” edendamisel tuleb esitada ka küsimus, kas on kasutatud piisavalt 
põhiõiguste ekspertide võrgustiku tööd – nimetatud eksperdid on juba üle kolme aasta 
koostanud harta artiklitest kinnipidamise korrakindla analüüsi alusel aastaaruandeid 
põhiõiguste olukorra kohta ELis –, kas selline aruanne ei oleks lisaks õiguslikele aspektidele 
ära teeninud ka poliitilist hinnangut ning kuidas saaks Euroopa Parlament kasutada teavet 
nimetatud aruandes nimetatud põhiõiguste rikkumiste kohta. Euroopa Parlamendil kui 
Euroopa kodanike otse valitud esindusel on põhiõiguste kaitsja roll ning ta peaks rohkem 
arvestama ülesandega, mille kohaselt ta “peab selle erilise ülesande täitmisel astuma 
eelarvamusteta ja ettevaatlikult, vastutustundlikult ja õiglaselt välja ühiste põhimõtete, 
põhiväärtuste ja põhiõiguste kaitsmise eest”1. Et aastaaruande koostamine on edaspidi 
Põhiõiguste Ameti ülesanne, oleks mõistlik juba praegu mõelda, kuidas saaks seda aruannet 
konkreetselt kasutada.

Euroopa Parlament võiks omalt poolt kaaluda kodukorra artiklite 91 ja 115 muutmist, et 
täiskogule esitatud otsused puudutaksid ka olukorda ELi liikmesriikides. Et üldiselt on 
tegemist kiireloomuliste otsustega, tuleks tähelepanu pöörata sellele, et komisjonile ja 
nõukogule antaks võimalus esimese vastuse esitamiseks. See aitaks kaasa ka suuremale 
usaldusväärsusele, kuna üha selgemini on näha, et inimõiguste “sisemist” ja “välist” mõõdet 
on teineteisest raske eraldada.

  
1 Vt Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2004. aasta otsust, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Liidu lepingu 
artikli 7 kohta “Liidu põhiväärtuste austamine ja edendamine” (KOM(2003) 606 – C5-0594/2003 – 2003/249 
(INI)).
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Pideva seire osas tõstatub ka küsimus, milliste vahenditega saavutatakse kõige paremini 
tõeline koostoime ELi ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja teiste rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahel, kes tegelevad inimõiguste eest võitlemisega. Võttes arvesse 
kogemusi ja teadmisi, mida Euroopa Nõukogu on selles vallas kogunud, oleks soovitatav 
sõlmida kokkulepped vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 300 ja Euroopa 
Liidu lepingu artiklitele 24 ja 38, et edendada selles valdkonnas koostööd ja teabevahetust kui 
olulisi eeldusi tõhusa ja töövõimelise Põhiõiguste Ameti loomiseks.


