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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et Põhiõiguste ameti loomine ei ole ilmtingimata seotud Euroopa põhiseaduse 
lepingu saatusega, kuna Euroopa Liidu põhiõiguste harta on juba üldtunnustatud tõsiasi ja 
olemasolevates lepingutes on piisav alus selleks, et edendada Põhiõiguste ameti loomise 
kaudu harta eesmärke;

2. juhib tähelepanu sellele, et ühenduse reguleerimisalasse üleviimise protsess, millega 
olemasolev sammaste struktuur kaotatakse, muudab veelgi olulisemaks põhiõiguste 
kaitsmise Euroopa Liidu tasandil, selleks et tagada, et Euroopa Liit ise neid õigusi 
poliitikakujundamise pädevuse raames ei rikuks; on arvamusel, et Euroopa Liidu 
institutsioonide tööd on seetõttu vaja pidevalt kontrollida;

3. usub, et olemasolevad rahvusvahelised, Euroopa ja riiklikud õigusaktid sätestavad 
rahuldavad vahendid põhiõiguste kaitsmiseks Euroopa Liidus, ja tunnistab tõsiasja, et 
Euroopa Komisjon kontrollib juba tavapärase otsustamismenetluse osana kõiki 
õigusaktide ja õigusaktide projektide ettepanekuid nende vastavuse osas põhiõiguste 
hartale; märgib siiski, et oskusteabe ja kogemuste jagamise kaudu laiemal määral oleks 
Euroopa Liidus tervikuna võimalik saavutada normide üldine paranemine;

4. rõhutab, et kõne alla ei tule ettevalmistuste tegemine millekski, mis oleks samaväärne 
Euroopa Liidu Inimõiguste Kohtuga; tunnistab, et inimõiguste üksikute rikkumistega 
tegelemine on täiesti erinev sellise poliitilise süsteemi või selles sisalduvate õigusaktide 
kontrollimisest, mis ei pruugi olla üldiselt tunnustatud inimõigusi käsitlevate normide 
väärilised;

5. toetab seni, kuni ametil on Euroopa Liidu tasandil lisandväärtus, ideed Põhiõiguste 
ametist, mis kehastab mittekohtulikku lähenemisviisi; usub seetõttu, et ameti peamisteks 
ülesanneteks peaks olema Euroopa Liidu seaduste ja poliitika põhiõigustele vastavuse 
tagamine, samuti liikmesriikide, valitsusväliste organisatsioonide ja teiste selles 
valdkonnas tegutsejate poolt juba tehtud töö kasulikkuse ja efektiivsuse suurendamine 
ning selliste tervet Euroopa Liitu hõlmavate horisontaalsete uuringute koostamine, mis 
keskenduvad põhiõiguste valdkonnas esinevatele konkreetsetele puudujääkidele;

6. rõhutab, et Põhiõiguste amet peaks toimima põhiõiguste edendamise vahendina Euroopa 
Liidu sees, kuid mitte kogu maailmas; eeldab, et amet võtab andmete kogumisel aktiivse 
lähenemisviisi, mis võimaldab ametil selle ülesande täitmisel tugineda omaenda 
teabeallikatele;

7. teadvustab, et Põhiõiguste amet saab Euroopa Liidu asutuste seas erilise seisundi ning et 
ametit tuleks käsitada kui täielikult sõltumatut ja igas mõttes eeskujulikku asutust; usub, et 
ametil on suurem legitiimsus, kui selle juhtorganid määrab Euroopa Parlament;

8. on arvamusel, et Põhiõiguste ameti juhtorgan peaks koosnema kõikide liikmesriikide 
sõltumatutest ekspertidest, sealhulgas eelkõige endistest konstitutsioonikohtute liikmetest; 
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usub, et juhtorgan on täielikult neutraalne ja erapooletu ainult siis, kui selle liikmeid ei ole 
võimalik enne nende mandaadi lõppemist ametist vabastada;

9. rõhutab, kui oluline on luua püsivad ja ametlikud sidemed Põhiõiguste ameti ja Euroopa 
Nõukogu vahel; teadvustab, et Euroopa Liit peab kooskõlas asutamislepingu artiklis 300 
sätestatud korraga sõlmima Põhiõiguste ameti nimel lepingu Euroopa Nõukoguga selleks, 
et luua kahe osapoole vahel tihe koostöö.


