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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab mitmeid eeliseid, mis põhiseadusel on praeguste lepingute ees, eelkõige 
turvalisuse, vabaduse ja õiguse valdkonnas: "sambasüsteemi" kaotamine, mis võimaldab 
tuua ühenduse tasandile enamiku praeguse kolmanda samba alla kuuluvaid menetlusi; 
kvalifitseeritud häälteenamuse üleüldine kasutuselevõtt; Euroopa Kohtu pädevuse 
laiendamine; Euroopa Parlamendi rolli suurendamine kaasõigusloojana; Europoli (mis on 
täna valitsustevaheline asutus, mille üle ei toimu piisavat demokraatlikku kontrolli) 
muutmine ühenduse tasandi asutuseks; põhiõiguste harta lisamine põhiseaduse teksti ning 
sellest tulenev õiguslik jõud; Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga; Eurojusti tugevdamine; võimalus luua ühtne 
üleeuroopaline prokuratuur; riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi rolli suurenemine 
hinnangute andjana;

2. tervitab Euroopa politseikoostööle ja õigusalase koostööle pühendatud 
parlamentidevaheliste kohtumiste korraldamist Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentide vahel 17.–18. oktoobril 2005; tõstab esile asjaolu, et kohtumistel oldi 
üksmeelselt seisukohal, et nimetaud valdkonnas tähendaks põhiseadus selget 
edasiminekut, ning leiti, et tarvis oleks elavdada koostööd liidu erinevate parlamentide 
vahel, eelkõige selleks, et tugevdada demokraatlikku kontrolli Europoli ja Eurojusti üle 
ning muuta neid tõhusamaks;

3. tunnistab, et põhiseaduse ratifitseerimise ees seisavad praegu suured raskused, mis 
nõuavad riikide valitsustelt ja parlamentidelt ning liidu institutsioonidelt erilisi 
jõupingutusi, et anda Euroopa Liidu käsutusse vahendid, mis võimaldaksid tegutseda 
viisil, mis vastab väljakutsetele ja kodanike ootustele, eelkõige võitluses kuritegevuse ja 
terrorismiga, tagades samas range kinnipidamise põhiõigustest;

4. peab hädavajalikuks veel tänagi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala 
iseloomustava demokraatia defitsiidi ületamist ning on seisukohal, et kiiremas korras tuleb 
kasutada järgmiste sätetega ettenähtud võimalusi:
- EÜ asutamislepingu artikkel 67 seoses vajadusega anda Euroopa Kohtule täielik 

pädevus;
- EÜ asutamislepingu artikkel 42 Maastrichti lepinguga muudetud kujul;

5. tuletab selles suhtes meelde Euroopa Kohtu hiljutisi edusamme seoses ühenduse 
pädevusega kriminaalkaristuste kindlaksmääramisel ning otsuseid seoses kohtuotsuste 
vastastikuse tunnustamise (Gözütöki kohtuasi) ja ne bis in idem põhimõttega (Pupino 
kohtuasi);

6. on seisukohal, et äärmiselt oluline on korrapäraselt hinnata liidu poliitika mõju 
põhiõigustele, ning rõhutab, et kiiremas korras on vaja rajada põhiõiguste amet, mis aitaks 
institutsioone nende tegevuses ja põhineks 26. mail 2005. aastal vastavalt EÜ 
asutamislepingu artiklile 192 liikmete absoluutse häälteenamusega vastu võetud Euroopa 
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Parlamendi resolutsioonis esitatud põhimõtetele; on samuti seisukohal, et nimetatud amet 
tuleb luua kaasotsustamise teel Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, see peab olema 
täiesti sõltumatu ning seda peab juhtima tuntud isik, kel on põhiõiguste valdkonnas piisav 
kogemus ning kelle ametisse nimetamisel kasutatakse menetlust, mis näeb ette Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu osalemise võrdsel alusel.


