
PA\597029ET.doc PE 364.872v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Väliskomisjon

ESIALGNE
2005/0124(CNS)

10.1.2006

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: väliskomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Liidu
Põhiõiguste Amet
(KOM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Arvamuse koostaja (*): Cem Özdemir

(*) Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö – kodukorra artikkel 47



PE 364.872v02-00 2/7 PA\597029ET.doc

ET

PA_Leg



PA\597029ET.doc 3/7 PE 364.872v02-00

ET

SHORT JUSTIFICATION

The European Parliament has always been a champion of the improvement of human rights 
and the guarantee of fundamental rights in the EU and the world. For this reason it seems long 
overdue that the European Union creates the agency proposed. Indeed by establishing the 
Agency, the European Union insures that it is capable of respecting human rights in its 
policiesWith respect to its mandate (Article 6(2) of the TEU and the Charter for Fundamental 
Rights), the Agency should seek to closely co-ordinate and cooperate with the Council of 
Europe to prevent any kind of duplication. Indeed, it should take due account of information, 
analyses and work of the Council of Europe, and in particular its human rights supervisory 
mechanisms, to avoid creating dividing lines and double standards that would risk weakening 
the overall protection of human rights in Europe".

The primary role of the Agency is to assist the EU institutions and its Member States, when 
acting within the scope of Community law, to comply with their duty under EU and
Community law to respect fundamental rights in their policies. In this respect, it is necessary 
to address the possibility that the EU and its member states, under EU and international law, 
are potentially held liable for any acts that violate human rights in third countries and that 
therefore the Agency should have the mandate to review any policies which could lead to 
such liability. In this capacity, the Agency could act as an early warning system for human 
rights violations in third countries.

It is the complementary role of the Agency to assist the EU in the implementation of its 
external policies, when these require an assessment of the situation in a third country with 
respect to human rights (Article 3 (4) of the proposal of the European Commission). It is also 
open to the active participation of countries which have been identified by the European 
Council as candidate countries or potential candidate countries for accession to the Union, as 
proposed by the European Commission in its proposal (Article 27). This can be considered as 
a lesson from past enlargements and will further help secure a smooth future EU integration 
of the accession candidates. Furthermore, a similar role for the Agency derives from EU 
agreements with third countries (Article 3(4) of the Proposal of the European Commission), in 
particular countries which are covered by the European Neighbourhood Policy, including a 
conditionality clause with regard to the respect for human rights, i.e. a clause which is to be 
applied reciprocally.

The European Parliament as the institution directly elected by the people and together with 
Council politically supervising the EU's relations with third countries, needs to be able to call 
on the Agency's services and expertise for well-grounded judgement.

The reinforcement of the independence of the agency as well as the responsibility of the 
agency vis-à-vis the European Institutions should be dealt with in co-operation with the 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

For this reason the Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Human Rights 
ask the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to include the following 
amendments in their report:
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 3 lõige 2

2. Ameti tegevus on seotud põhiõigustega, 
nagu need on määratletud Euroopa Liidu 
lepingu artikli 6 lõikes 2 ja eelkõige nagu on 
sätestatud 7. detsembril 2000. aastal Nice’is 
väljakuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas.

2. Ameti tegevus on seotud põhiõigustega, 
nagu need on määratletud Euroopa Liidu 
lepingu artikli 6 lõikes 2 ja eelkõige nagu on 
sätestatud 7. detsembril 2000. aastal Nice’is 
väljakuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, ja tegevuses võetakse asjakohaselt 
arvesse kehtivaid rahvusvahelisi 
inimõiguste norme, nagu neid, mis 
sisalduvad inimõiguste Euroopa 
konventsioonis ja selle protokollides. 

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada vastavus kehtivatele esmastele inimõiguste 
normidele, mis on kehtestanud Euroopa Nõukogu poolt ning mida kohaldatakse kogu 
Euroopas.

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 lõige 3

3. Piiramata lõike 4 ja artikli 4 lõike 1 punkti 
e ning artiklite 27 ja 28 kohaldamist, 
keskendub amet oma tegevuses põhiõiguste 
olukorrale Euroopa Liidus ja selle 
liikmesriikides, kui need rakendavad 
ühenduse õigust.

3. Piiramata lõike 4 ja artikli 4 lõike 1 punkti 
e ning artiklite 27 ja 28 kohaldamist, 
keskendub amet oma tegevuses mõjule, 
mida Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide
tegevus avaldab põhiõigustele, kui need 
rakendavad ühenduse õigust.

Selgitus

Esitatud ettepanekus a) tehakse ametile ülesandeks tegeleda kõikide olukordadega, kus ELi ja 
selle liikmesriikide suhtes kehtib ühenduse õigus ja seega kohustus järgida põhiõigusi, muu 
hulgas ka välispoliitikas; b) kirjeldab ameti tegevuse ulatust ELi ja selle liikmesriikide 
vastava õigusalase tegevuse suhtes.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõige 4

4. Piiramata artikli 27 kohaldamist, edastab 
amet komisjoni taotlusel teavet ja koostab 
analüüse taotluses määratletud põhiõiguste 
küsimustes, mis on seotud kolmandate 
riikide, eriti Euroopa naaberriikide 
poliitikaga hõlmatud riikidega, kellega 
ühendus on sõlminud 
assotsieerumislepingud või lepingud, mis 
sisaldavad sätteid inimõiguste kohta, või 
kellega on alustatud või kavatsetakse 
alustada läbirääkimisi selliste lepingute 
sõlmimiseks. 

4. Piiramata artikli 27 kohaldamist, edastab 
amet nõukogu, komisjoni või Euroopa 
Parlamendi taotlusel teavet ja koostab 
analüüse taotluses määratletud põhiõiguste 
küsimustes, mis on seotud kolmandate 
riikidega, niivõrd kui see on vajalik ELi 
poliitikate rakendamiseks, nagu riikidega,
kellega ühendus on sõlminud 
assotsieerumislepingud või lepingud, mis 
sisaldavad sätteid inimõiguste kohta, või 
kellega on alustatud või kavatsetakse 
alustada läbirääkimisi selliste lepingute 
sõlmimiseks, eriti Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega.

Selgitus

Muudatusettepanekuga parandatakse eespool nimetatud puudujääke, a) laiendades vastutust 
ameti eest kõikidele ELi institutsioonidele (mitte ainult komisjonile); b) sidudes ameti 
tegevuse kõikide ELi poliitikatega, mille puhul on oluline inimõiguste järgmine kolmandates 
riikides; c) vastates seega ameti peamisele eesmärgile, mis on varajase hoiatamise süsteemi 
loomine ELi poliitikaga seotud inimõiguste rikkumiste jaoks kolmandates riikides. 

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõike 1 punkt i

(i) tugevdab koostööd kodanikuühiskonna, 
kaasa arvatud valitsusväliste 
organisatsioonide, tööturu osapoolte, 
uurimiskeskuste, pädevate valitsusasutuste 
esindajate ja teiste isikute või organite vahel, 
kes tegelevad põhiõigustega, eelkõige luues 
teabevõrku, edendades kahekõnet Euroopa 
tasandil ning osaledes, kus asjakohane, 
aruteludel või kohtumistel siseriiklikul 
tasandil;

i) tugevdab koostööd kodanikuühiskonna, 
kaasa arvatud valitsusväliste 
organisatsioonide, tööturu osapoolte, 
uurimiskeskuste, pädevate valitsusasutuste 
esindajate ja teiste isikute või organite vahel, 
kes tegelevad põhiõigustega, eriti Euroopa 
Nõukogu asjaomaste organite, sealhulgas 
inimõiguste volinikuga, eelkõige luues 
teabevõrku, edendades kahekõnet Euroopa 
tasandil ning osaledes, kus asjakohane, 
aruteludel või kohtumistel siseriiklikul 
tasandil;
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on parandada koordineerimist ameti tegevuse ja Euroopa 
Nõukogu sarnase tegevuse vahel, aidates seega kaasa kooskõla ja vastastikuse täiendavuse 
tagamisele.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 9

Amet koordineerib oma tegevust Euroopa 
Nõukoguga, eriti artikli 5 kohase iga-aastase 
tööprogrammi suhtes. Selleks sõlmib 
ühendus vastavalt asutamislepingu artiklis 
300 sätestatud menetlusele kokkuleppe 
Euroopa Nõukoguga, et panna alus tihedale 
koostööle viimatinimetatu ja ameti vahel. 
See kokkuleppe sisaldab Euroopa Nõukogu 
kohustust nimetada vastavalt artiklile 11 
ameti haldusnõukokku sõltumatu isik.

Amet koordineerib oma tegevust Euroopa 
Nõukoguga, sealhulgas artikli 5 kohase iga-
aastase tööprogrammi suhtes, et vältida 
Euroopa Nõukogu juba võetud meetmete 
tarbetut kordamist. Selleks sõlmib ühendus 
vastavalt asutamislepingu artiklis 300 
sätestatud menetlusele kokkuleppe Euroopa 
Nõukoguga, et panna alus tihedale koostööle 
viimatinimetatu ja ameti vahel. See 
kokkuleppe sisaldab Euroopa Nõukogu 
kohustust nimetada vastavalt artiklile 11 
ameti haldusnõukokku ja vastavalt artiklile 
12 ameti juhatusse sõltumatu isik.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on a) tugevdada sätteid, mille eesmärk on vältida Euroopa 
Nõukogu võetud meetmete kordamist; b) tagada Euroopa Nõukogu esindatus ametis sarnaselt 
esindatusele Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuses, võimaldades seega 
praktilise mehhanismi loomist Euroopa Nõukogu võetud meetmete kordamise vältimiseks ning 
kooskõla ja vastastikuse täiendavuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 6
Artikli 11 lõige 6

6. Haldusnõukogu otsused võetakse vastu 
lihthäälteenamusega, välja arvatud lõike 4 
punktides a, c, d ja e viidatud otsuste puhul, 
kui on nõutav kahe kolmandikuline 
häälteenamus. Esimehel on otsustav hääl. 
Euroopa Nõukogu määratud isik hääletab
ainult lõike 4 punktides a ja b osutatud 
otsuste puhul.

6. Haldusnõukogu otsused võetakse vastu 
lihthäälteenamusega, välja arvatud lõike 4 
punktides a, c, d ja e viidatud otsuste puhul, 
kui on nõutav kahe kolmandikuline 
häälteenamus. Esimehel on otsustav hääl. 
Euroopa Nõukogu määratud isik ei või 
hääletada lõike 4 punktides c, d, e, f, h, i ja j 
osutatud otsuste puhul.
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda Euroopa Nõukogu määratud isikule hääleõigus üldiste 
küsimuste ning menetlustega seotud järelduste ja arvamuste vastuvõtmisel, aidates seega 
tugevdada kooskõla ning täiendavust Euroopa Nõukogu standardite ja tegevustega.

Muudatusettepanek 7
Artikli 12 lõige 1

1. Haldusnõukogu abistab juhatus. Juhatus 
moodustatakse haldusnõukogu esimehest ja 
aseesimehest ning kahest komisjoni 
esindajast. 

1. Haldusnõukogu abistab juhatus. Juhatus 
moodustatakse haldusnõukogu esimehest ja 
aseesimehest, haldusnõukokku Euroopa 
Nõukogu nimetatud liikmest ning kahest 
komisjoni esindajast.  

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sama, mis muudatusettepanekutel 5, 6 ja 7.


