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LÜHISELGITUS

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

2) Euroopa Liidu põhiõiguste harta kinnitab 
need õigused, kuna need põhinevad eelkõige 
liikmesriikidele ühistel põhiõiguslikel 
tavadel ja rahvusvahelistel kohustustel, 
Euroopa Liidu lepingul, ühenduse 
asutamislepingutel, inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse Euroopa 
konventsioonil, ühenduse ja Euroopa 
Nõukogu poolt vastuvõetud sotsiaalhartadel
ning Euroopa Ühenduste Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikal.

2) Euroopa Liidu põhiõiguste harta kinnitab 
need õigused, kuna need põhinevad eelkõige 
liikmesriikidele ühistel põhiõiguslikel 
tavadel ja rahvusvahelistel kohustustel, 
näiteks need, mis tulenevad Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste 
ülddeklaratsioonist, Euroopa Liidu 
lepingust ühenduse asutamislepingutest, 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa 
konventsioonist, ühenduse ja Euroopa 
Nõukogu poolt vastuvõetud 
sotsiaalhartadest ning Euroopa Ühenduste 
Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikast.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

3) Ühendus ja selle liikmesriigid peavad 
ühenduse õiguse rakendamisel pidama kinni 
põhiõigustest.

3) Ühendus ja selle liikmesriigid peavad 
ühenduse õiguse vastuvõtmisel ja 
rakendamisel pidama kinni põhiõigustest.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7

7) Vastavalt teatisele tuleks asutada Euroopa 7) Vastavalt teatisele tuleks Euroopa Liidu 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Liidu Põhiõiguste Amet, mis põhineks 
olemasoleval Rassismi ja Ksenofoobia 
Järelevalvekeskusel, et see pakuks seoses 
põhiõigustega abi ja teadmisi ühenduse ning 
tema liikmesriikide asjakohastele asutustele 
ja ametivõimudele, et aidata neil nende 
vastavates pädevusvaldkondades meetmete 
võtmisel või tegevuskavade kujundamisel 
täielikult järgida põhiõigusi.

kogu inimõigustealase töö teabekeskuse 
loomiseks asutada Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet, mis põhineks 
olemasoleval Rassismi ja Ksenofoobia 
Järelevalvekeskusel, et see pakuks seoses 
põhiõigustega abi ja teadmisi ühenduse ning 
tema liikmesriikide asjakohastele asutustele 
ja ametivõimudele, et aidata neil nende 
vastavates pädevusvaldkondades meetmete 
võtmisel või tegevuskavade kujundamisel 
täielikult järgida põhiõigusi.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 8

8) Ameti asutamisel pööratakse piisavat 
tähelepanu Euroopa regulatiivametite 
tegevusraamistikule, milleks komisjon tegi 
ettepaneku 25. veebruaril 2005. aastal 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
projektis1.

välja jäetud

_____

1 KOM(2005)0059, 25.2.2005.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 9

9) Amet peaks oma töös viitama 
põhiõigustele, nagu need on määratletud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2, ja 
eelkõige nagu on sätestatud põhiõiguste 
hartas. Ameti nimi peab väljendama tema 
tihedat seost hartaga.

Ameti tegevuse teemavaldkonnad tuleks 
ette näha mitmeaastase raamistikuga, 
kehtestades seeläbi ka piirid ameti tööks, ja 
üldiste institutsiooniliste põhimõtete 
kohaselt ei tohiks amet välja töötada 
iseseisvat poliitilist põhiõiguste programmi.

9) Amet peaks oma töös viitama 
põhiõigustele, nagu need on määratletud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2, ja 
eelkõige nagu on sätestatud põhiõiguste 
hartas. Ameti nimi peab väljendama tema 
tihedat seost hartaga.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 10
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10) Amet peaks koguma objektiivset, 
usaldusväärset ja võrreldavat teavet 
põhiõiguste olukorra arengu kohta, seda 
teavet analüüsima põhiõiguste rikkumise 
põhjuste, tagajärgede ja mõju seisukohast, 
samuti vaatlema näiteid nende küsimustega 
tegelemise heade tavade kohta.
Teabevõrgud on teabe aktiivse kogumise ja 
hindamise tõhusaks vahendiks.

10) Amet peaks koguma objektiivset, 
usaldusväärset ja võrreldavat teavet 
põhiõiguste olukorra arengu kohta, 
arendama Euroopa tasandil meetodeid 
andmete võrreldavuse, objektiivsuse ja 
usaldusväärsuse parandamiseks ning seda 
teavet analüüsima põhiõiguste rikkumise 
põhjuste, tagajärgede ja mõju seisukohast, 
samuti vaatlema näiteid nende küsimustega 
tegelemise heade tavade kohta.
Põhiõiguste riiklike institutsioonide 
teabevõrgud ja samuti 
konstitutsioonikohtute, riigikohtute, 
valitsusväliste organisatsioonide ja 
sõltumatute ekspertide teabevõrgud võivad 
olla teabe aktiivse kogumise ja hindamise 
tõhusaks vahendiks.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 11

11) Asutamislepingus kehtestatud õiguslike
või kohtumenetlustega vastuollu sattumata 
peaks ametil olema õigus avaldada ühenduse 
õiguse rakendamisel arvamust liidu 
ametiasutustele ja liikmesriikidele, kas omal 
algatusel või Euroopa Parlamendi, nõukogu 
või komisjoni palvel.

11) Asutamislepingus kehtestatud 
õiguslikele või kohtumenetlustele siduvat 
jõudu avaldamata peaks ametil olema õigus 
avaldada ühenduse õiguse vastuvõtmisel ja 
rakendamisel arvamust liidu ametiasutustele 
ja liikmesriikidele, kas omal algatusel või 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni 
palvel.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 12

12) Nõukogul peaks olema võimalus 
taotleda ametilt tehnilist ekspertiisi Euroopa 
Liidu lepingu artikli 7 kohaselt alustatud
menetlustes.

12) Euroopa Parlamendil, nõukogul, 
komisjonil ja liikmesriikidel peaks olema 
võimalus taotleda ametilt tehnilist 
ekspertiisi, pidades silmas Euroopa Liidu 
lepingu artikli 7 kohast menetlust.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13

13) Amet peaks esitama aastaaruande 
põhiõiguste olukorra kohta liidus, samuti 

13) Amet peaks esitama Euroopa 
Parlamendile nõukogu ja komisjoni 



PE 369.971v01-00 6/23 PA\601634ET.doc
Freelance-tõlge

ET

selle kohta, kuidas peavad põhiõigustest 
kinni ELi asutused, organid ja ametid ning 
liidu liikmesriigid, kui need rakendavad liidu 
õigust. Peale selle peaks amet koostama 
temaatilisi aruandeid liidu 
tegevuspõhimõtete seisukohalt oluliste 
teemade kohta.

juuresolekul aastaaruande põhiõiguste 
olukorra kohta liidus, samuti selle kohta, 
kuidas peavad põhiõigustest kinni ELi 
asutused, organid ja ametid ning liidu 
liikmesriigid, kui need võtavad vastu ja 
rakendavad liidu õigust. Peale selle peaks 
amet koostama temaatilisi aruandeid liidu 
tegevuspõhimõtete seisukohalt oluliste 
teemade kohta.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 14

14) Amet peaks võtma meetmeid, et tõsta 
avalikkuse teadlikkust oma põhiõigustest ja 
nende rakendamise üldistest võimalustest 
ning erinevatest mehhanismidest, ilma et 
amet siiski ise üksikkaebustega tegelema 
peaks.

14) Amet peaks võtma meetmeid, et tõsta 
avalikkuse teadlikkust (välja jäetud)
põhiõigustest ja nende rakendamise üldistest 
võimalustest ning erinevatest 
mehhanismidest, ilma et amet siiski ise 
üksikkaebustega tegelema peaks.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 15

15) Amet peaks tegema võimalikult tihedat 
koostööd kõigi asjaomaste ühenduse 
programmide, organite ja ametitega ning 
liidu organitega, et vältida töö kattumist, 
eriti seoses tulevase Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudiga.

15) Amet peaks tegema võimalikult tihedat 
koostööd kõigi asjaomaste ühenduse 
programmide, organite ja ametitega ning 
liidu organitega, et vältida töö kattumist, 
eriti seoses (välja jäetud) Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudiga.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 16

16) Amet peaks tegema tihedat koostööd 
Euroopa Nõukoguga. Selline koostöö peaks 
kindlustama, et ameti ja Euroopa Nõukogu 
töö ei kattuks, eriti kui arendatakse välja 
mehhanismid koostoime tagamiseks, nagu 
näiteks kahepoolse koostöökokkuleppe 
sõlmimine ja Euroopa Nõukogu määratud 
sõltumatu, asjakohaselt piiritletud 
hääleõigusega isiku osalemine ameti 
juhatuses, nagu see toimub praeguses 
Rassismi ja Ksenofoobia Järelvalvekeskuses.

16) Amet peaks tegema tihedat koostööd 
Euroopa Nõukoguga. Selline koostöö peaks 
kindlustama, et ameti ja Euroopa Nõukogu 
töö ei kattuks või satuks vastuollu, eriti kui 
arendatakse välja mehhanismid koostoime 
tagamiseks ja võimalike lahkarvamustega 
tegelemiseks, nagu näiteks kahepoolse 
koostöökokkuleppe sõlmimine ja Euroopa 
Nõukogu määratud sõltumatu, asjakohaselt 
piiritletud hääleõigusega isiku osalemine 
ameti juhatuses, nagu see toimub praeguses 
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Rassismi ja Ksenofoobia Järelvalvekeskuses.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 18

18) Euroopa Parlament mängib põhiõiguste 
valdkonnas olulist rolli. Ta peaks määrama 
ameti haldusnõukogu liikme kohale ühe 
sõltumatu isiku.

18) Haldusnõukogu presidendi peaks 
määrama Euroopa Parlament kui Euroopa 
kodanike poolt otse valitud institutsioon.

Selgitus

Euroopa Parlament aitab kaasa ameti õiguspärasusele ja selle roll ei saa mingil juhul olla 
võrdne üksiku liikmesriigi rolliga – mis juhtuks siis, kui Euroopa Parlament lihtsalt määraks 
ühe või rohkem haldusnõukogu liikmeid.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 19

19) Selleks et teha tõhusat koostööd kõigi 
huvirühmadega, tuleks luua nõuandefoorum, 
mis tagaks põhiõigustega tegelevate 
kodanikuühiskonna sotsiaalsete jõudude 
mitmekülgse esindatuse ameti struktuurides.

19) Selleks et teha tõhusat koostööd kõigi 
huvirühmadega, tuleks luua nõuandefoorum, 
mis tagaks põhiõigustega tegelevate 
kodanikuühiskonna ja liikmesriigi tasandil 
olemasolevate institutsioonide sotsiaalsete 
jõudude mitmekülgse esindatuse ameti 
struktuurides.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 23

23) Kuna käesoleva määruse 
rakendamiseks vajalikud meetmed on 
üldmeetmed nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused, artikli 2 tähenduses, tuleks 
need vastu võtta nimetatud otsuse artiklis 5 
osutatud regulatiivkomitee menetlust 
kasutades.

välja jäetud

____

1 ELT L 184, 17.07.1999, lk 23.
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Muudatusettepanek 16
Põhjendus 25

25) Ameti panus põhiõigustest 
kinnipidamise tagamiseks ühenduse õiguse 
raames aitab tõenäoliselt kaasa ühenduse 
eesmärkide saavutamisele.
Asutamislepinguga ei ole käesoleva määruse 
vastuvõtmiseks nähtud ette muid volitusi 
peale artiklis 308 sätestatute.

25) Ameti panus põhiõigustest 
kinnipidamise tagamiseks ühenduse õiguse 
raames aitab väga oluliselt kaasa ühenduse 
eesmärkide saavutamisele.
Asutamislepinguga ei ole käesoleva määruse 
vastuvõtmiseks nähtud ette muid volitusi 
peale artiklis 308 sätestatute.

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 26

26) Nõukogul peaks olema võimalus võtta 
vastu otsus vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
VI jaotisele, et anda ametile volitused 
tegutseda ka nimetatud jaotises osutatud 
valdkondades.

26) Käesoleva määrusega peaks kaasnema 
nõukogu otsus vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu VI jaotisele, andes ametile volitused 
tegutseda ka nimetatud jaotises osutatud 
valdkondades.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 2

Ameti eesmärk on pakkuda seoses 
põhiõigustega abi ja teadmisi ühenduse 
asjakohastele asutustele, organitele, 
ametkondadele ja ametitele ning ühenduse 
liikmesriikidele, kui need rakendavad 
ühenduse õigust, et aidata neil nende 
vastavates pädevusvaldkondades meetmete 
võtmisel või tegevuskavade kujundamisel
täielikult järgida põhiõigusi.

Ameti eesmärk on olla Euroopa Liidu kogu 
inimõigustealase töö teabekeskuseks ja 
pakkuda seoses põhiõigustega abi ja 
teadmisi ühenduse asjakohastele asutustele, 
organitele, ametkondadele ja ametitele ning 
ühenduse liikmesriikidele, kui need võtavad 
vastu ja rakendavad ühenduse õigust, et 
aidata neil nende vastavates 
pädevusvaldkondades meetmete võtmisel 
või tegevuskavade kujundamisel.

Muudatusettepanek 19
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 põhimõtete ja 
põhiõigustega, nagu need on määratletud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõigetes 1, 2 
ja 3 ning eelkõige nagu on sätestatud 7. 
detsembril 2000. aastal Nice’is 
väljakuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
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hartas, võttes nõuetekohaselt arvesse 
olemasolevaid rahvusvahelisi inimõiguste 
standardeid, sealhulgas Euroopa Nõukogu 
poolt eelkõige Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis ja 
selle protokollides kehtestatut.

Muudatusettepanek 20
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. Amet keskendub oma tegevuses eelkõige 
põhiõiguste olukorrale Euroopa Liidus ja 
selle liikmesriikides, kui need võtavad vastu 
ja rakendavad ühenduse õigust.

Lõikes 4 kirjeldatud määral ja viisil ning 
kooskõlas vastavalt artiklile 27 võetud 
assotsiatsiooninõukogu otsustega 
keskendub amet ka põhiõiguste olukorrale 
kolmandates riikides.

Muudatusettepanek 21
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. Sel määral, kui see võib ELi poliitika 
vastuvõtmisel ja rakendamisel asjakohane 
olla, edastab amet ainult Euroopa 
Parlamendi, nõukogu või 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 ja seoses kolmandate 
riikidega, kes on esitanud Euroopa Liidu 
liikmeks saamise avalduse ning kellega 
ühendus on alustanud või kavatseb 
alustada läbirääkimisi.
Vastavalt artiklis 9 sätestatule arvestatakse 
topelttöö vältimiseks kõigi Euroopa 
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Nõukogu asjakohaste tegevustega.

Muudatusettepanek 22
Artikli 4 lõike 1 punkt a

a) kogub, dokumenteerib, analüüsib ja 
levitab asjakohast, objektiivset, 
usaldusväärset ja võrreldavat teavet ning 
andmeid, mis hõlmavad ka liikmesriikide, 
liidu asutuste, ühenduse ametite, 
uurimiskeskuste, siseriiklike organite, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
asjaomaste kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
edastatud uurimustulemusi;

a) kogub, dokumenteerib, analüüsib ja 
levitab asjakohast, objektiivset, 
usaldusväärset ja võrreldavat teavet ning 
andmeid, mis hõlmavad ka liikmesriikide, 
liidu asutuste, ühenduse ametite, 
uurimiskeskuste, siseriiklike organite, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
asjaomaste kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige 
Euroopa Nõukogu pädevate organite
edastatud uurimustulemusi;

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 lõike 1 punkt d

d) teeb järeldusi ja koostab arvamusi 
üldteemadel liidu asutustele ja 
liikmesriikidele, kui need rakendavad 
ühenduse õigust, kas siis omal algatusel või 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni 
taotlusel;

d) teeb järeldusi, koostab arvamusi ja annab 
soovitusi üldteemadel liidu asutustele 
ühenduse õiguse vastuvõtmisel ning 
rakendamisel ja liikmesriikidele, kui need 
rakendavad ühenduse õigust, kas siis omal 
algatusel või Euroopa Parlamendi, nõukogu 
või komisjoni taotlusel;

Muudatusettepanek 24
Artikli 4 lõike 1 punkt e

e) annab oma tehnilised teadmised nõukogu 
kasutusse, kui nõukogu vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artikli 7 lõikele 1 palub 
sõltumatuil isikuil esitada aruande 
olukorra kohta mõnes liikmesriigis või kui 
ta saab ettepaneku vastavalt artikli 7 lõikele 
2 ja on ametilt sellist tehnilist ekspertiisi 
taotlenud, järgides Euroopa Liidu lepingu 
artikli 7 asjakohastes lõigetes sätestatud 
menetlusi;

e) annab oma tehnilised teadmised 
liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, 
komisjoni või nõukogu kasutusse, kui 
kolmandik liikmesriikidest, Euroopa 
Parlament, komisjon või nõukogu on 
ametilt sellist tehnilist ekspertiisi taotlenud, 
järgides Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
asjakohastes lõigetes sätestatud korda;

Muudatusettepanek 25
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Artikli 4 lõike 1 punkt f

f) avaldab iga-aastase aruande põhiõiguste 
olukorra kohta, kus ta toob ka näiteid heade 
tavade kohta;

f) esitab Euroopa Parlamendile nõukogu ja 
komisjoni juuresolekul iga-aastase aruande 
põhiõiguste olukorra kohta, kus ta toob ka 
näiteid heade tavade kohta.

Muudatusettepanek 26
Artikli 4 lõike 1 punkt g

g) avaldab analüüsil, uurimistööl ja 
vaatlustel põhinevaid temaatilisi aruandeid;

g) avaldab analüüsil, uurimistööl ja 
vaatlustel põhinevaid temaatilisi aruandeid, 
sealhulgas aruandeid ühenduse 
õigusaktide võimaliku või tegeliku mõju 
kohta põhiõiguste olukorrale artikli 3 
lõikes 3 defineeritud riikides.

Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõige 2

2. Ameti järeldused, arvamused ja 
aruanded, mis kujunevad välja lõikes 1 
osutatud ülesannete täitmisel, ei käsitle
asutamislepingu artikli 250 kohaste 
komisjoni ettepanekute õiguspärasust, 
õiguslike menetluste käigus esitatud asutuste 
seisukohti või toimingute õiguspärasust 
asutamislepingu artikli 230 määratluse 
kohaselt.  Nendes ei käsitleta küsimust, kas 
liikmesriik on või ei ole täitnud 
asutamislepingus sätestatud kohustust 
asutamislepingu artikli 226 määratluse 
kohaselt.

2. Ameti aruanded, arvamused, järeldused 
või soovitused, mis kujunevad välja lõikes 1 
osutatud ülesannete täitmisel, ei piira 
pädevate asutuste järeldusi asutamislepingu 
artikli 250 kohaste komisjoni ettepanekute 
õiguspärasuse, õiguslike menetluste käigus 
esitatud asutuste seisukohtade ja
asutamislepingu artikli 230 määratluse
kohaste toimingute õiguspärasuse kohta ega
küsimust, kas liikmesriik on või ei ole 
täitnud asutamislepingus sätestatud 
kohustust asutamislepingu artikli 226 
määratluse kohaselt.

Muudatusettepanek 28
Artikli 5 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Komisjon võtab ameti jaoks vastu 
mitmeaastase raamistiku vastavalt artikli 29 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetlusele. Raamistik:

1. Amet võtab oma tegevuse kohta vastu 
mitmeaastase raamistiku. Raamistik:
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Muudatusettepanek 29
Artikli 5 lõike 1 punkt d

d) arvestab vajalikul määral ameti rahaliste 
ja inimressurssidega; ning

välja jäetud

Muudatusettepanek 30
Artikli 5 lõike 1 punkt e

e) sisaldab sätteid vältimaks temaatilist 
kattumist teiste ühenduse organite, 
ametkondade ja ametite volitustega.

e) sisaldab sätteid vältimaks temaatilist 
kattumist teiste ühenduse organite, 
ametkondade ja ametite ja Euroopa 
Nõukogu volitustega.

Muudatusettepanek 31
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

Amet konsulteerib enne mitmeaastase 
raamistiku vastuvõtmist projekti osas 
Euroopa Parlamendiga, nõukoguga ja 
komisjoniga.

Muudatusettepanek 32
Artikli 5 lõige 2

2. Amet täidab oma ülesandeid 
mitmeaastases raamistikus määratletud 
teemavaldkondades. See ei piira ameti 
võimalust vastata Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni taotlustele 
väljaspool neid teemavaldkondi vastavalt 
artikli 3 lõikele 4 ja artikli 4 lõike 1 
punktidele d ja e, juhul kui ameti 
rahalised ja inimressursid seda lubavad.

2. Amet täidab oma ülesandeid 
mitmeaastases raamistikus määratletud 
teemavaldkondades. See ei piira ameti 
võimalust vastata Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni taotlustele 
väljaspool neid teemavaldkondi vastavalt 
artikli 3 lõikele 4 ja artikli 4 lõike 1 
punktidele d ja e.

Muudatusettepanek 33
Artikli 5 lõige 3

3. Amet täidab oma ülesandeid, järgides 
iga-aastast tööprogrammi ja arvestades 
vajalikul määral vabade rahaliste ja 

välja jäetud
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inimressurssidega.

Muudatusettepanek 34
Artikli 5 lõige 4

4. Iga-aastane tööprogramm, mis võetakse 
vastu vastavalt artikli 11 lõike 4 punktile a, 
on kooskõlas komisjoni iga-aastase 
tööprogrammiga, kaasa arvatud uurimistöö 
ja ühenduse statistilise programmi raames 
võetavate statistikaalaste meetmetega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 35
Artikli 6 lõige 3

3. Amet võib sõlmida teiste 
organisatsioonidega lepinguid, eelkõige 
alltöövõtulepinguid, neile usaldatud 
ülesannete täitmiseks. Amet võib ka 
asjakohase koostöö soodustamiseks ja 
ühisettevõtete edendamiseks toetusi anda, 
eriti siseriiklikele, Euroopa ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, 
kellele on viidatud artiklites 8 ja 9.

3. Amet võib sõlmida teiste 
organisatsioonidega lepinguid, eelkõige 
alltöövõtulepinguid, neile usaldatud 
ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 36
Artikkel 7

Amet tagab asjakohase koostöö
asjaomaste ühenduse organite, 
ametkondade ja ametitega.
Koostöötingimused sätestatakse vajaduse 
korral vastastikuse mõistmise 
memorandumites.

Nõukogu ja komisjon määratlevad 
teabevahetuse raamistiku ameti ja 
asjaomaste ühenduse organite, 
ametkondade ja ametite vahel.
Koostöötingimused sätestatakse vajaduse 
korral vastastikuse mõistmise 
memorandumites.

Muudatusettepanek 37
Artikli 8 lõige 1

1. Et saada abi oma ülesannete täitmisel, 
teeb amet liikmesriigi või Euroopa tasandil 
koostööd põhiõiguste alal pädevate 
valitsuse ja valitsusväliste 

1. Et saada abi oma ülesannete täitmisel, 
teeb amet liikmesriigi või Euroopa tasandil 
koostööd põhiõiguste alal pädevate 
valitsuse ja valitsusväliste 
organisatsioonide ja organitega, 
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organisatsioonide ja organitega. sõltumatute ekspertidega ja olemasolevate 
võrgustikega.

Muudatusettepanek 38
Artikli 8 lõige 2

2. Lõikes 1 sätestatud koostöö 
halduskorraldus peab olema kooskõlas 
ühenduse õigusega ja selle võtab direktori 
esitatud projekti põhjal pärast komisjoni 
arvamuse saamist vastu haldusnõukogu.

Kui komisjon ei ole nimetatud 
korraldusega nõus, vaatab haldusnõukogu 
projekti üle ja võtab selle kahe 
kolmandikulise häälteenamusega vastu 
koos vajalike muudatustega.

2. Lõikes 1 sätestatud koostöö 
halduskorraldus peab olema kooskõlas 
ühenduse õigusega ja selle võtab direktori 
esitatud projekti põhjal pärast komisjoni 
arvamuse saamist vastu haldusnõukogu.

Muudatusettepanek 39
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, eriti artikli 5 kohase iga-aastase 
tööprogrammi suhtes. Selleks sõlmib 
ühendus vastavalt asutamislepingu artiklis 
300 sätestatud menetlusele kahepoolse 
kokkuleppe Euroopa Nõukoguga, et panna 
alus tihedale koostööle viimatinimetatu ja 
ameti vahel. See kokkuleppe sisaldab 
muuhulgas:

a) Euroopa Nõukogu võimalust nimetada 
vastavalt artiklile 11 ameti haldusnõukokku 
inimõiguste volinik;

b) tõhustatud koostööd – mis puudutab 
kolmandaid riike, kes on Euroopa 
Nõukogu liikmed – ameti ja Euroopa 
Nõukogu asjakohaste organite vahel.

Muudatusettepanek 40
Artikli 10 pealkiri ja sissejuhatav osa

Ameti koosseis Ameti juhatus ja ametnikud
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Ametisse kuuluvad: Ametisse kuuluvad:

- a) president, kes juhatab haldusnõukogu;

Muudatusettepanek 41
Artikli 11 lõige 1

1. Haldusnõukogu moodustatakse isikutest, 
kellel on asjakohane kogemus põhiõiguste 
alal ja avaliku sektori organisatsioonide 
juhtimisel:

1. Haldusnõukogu moodustatakse isikutest, 
kellel on asjakohane kogemus põhiõiguste 
alal ja avaliku sektori organisatsioonide 
juhtimisel:

a) üks sõltumatu isik, kelle määrab ametisse 
iga liikmesriik;

a) üks põhjalike kogemustega sõltumatu 
isik, kelle määrab ametisse iga liikmesriik;
nimetatud isik peab ametisse määrava 
liikmesriigi seaduste kohaselt vastama oma 
riigi kõrgeimasse konstitutsioonikohtusse 
või kohtuorganisse määramise 
tingimustele;

b) üks sõltumatu isik, kelle määrab ametisse 
Euroopa Parlament;

c) üks sõltumatu isik, kelle määrab 
ametisse Euroopa Nõukogu; ning

c) Euroopa Nõukogu esindaja, näiteks 
inimõiguste volinik kooskõlas artikliga 9;

d) kaks komisjoni esindajat.
Isikud, kellele viidatakse punktis a, on 
isikud:
kellel on kõrge vastutus sõltumatute 
siseriiklike inimõigustega tegelevate 
asutuste juhtimisel; või,
teistes sõltumatutes asutustes või organites 
saadud põhjalikud teadmised põhiõiguste 
alal.

d) kaks komisjoni määratud isikut – üks 
neist on komisjoni määratud sõltumatu isik 
nende hulgast, kelle pädevus ja kogemused 
põhiõiguste alal on hinnatud ja 
tunnustatud, teine on komisjoni esindaja.

Iga haldusnõukogu liiget võib asendada 
eelnimetatud tingimustele vastav 
asendusliige.
Haldusnõukogu liikmete nimekiri 
avalikustatakse ja amet ajakohastab seda 
oma veebisaidil.

Haldusnõukogu liikmete nimekiri 
avalikustatakse ja amet ajakohastab seda 
oma veebisaidil.

Muudatusettepanek 42



PE 369.971v01-00 16/23 PA\601634ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Artikli 11 lõige 3

3. Haldusnõukogu valib oma esimehe ja
aseesimehe kahe ja poole aastaseks 
ametiajaks, mida võib pikendada ühe korra.

3. Haldusnõukogu juhivad president ja 
valitud asepresident kahe ja poole aastase 
ametiaja jooksul, mida võib pikendada ühe 
korra.

Ei president ega asepresident tohi olla 
komisjoni esindajad.

Igal haldusnõukogul liikmel või tema 
puudumise korral tema asendusliikmel on 
üks hääl.

Igal haldusnõukogu liikmel on üks hääl.

Muudatusettepanek 43
Artikli 11 lõike 4 punkt g

g) võtab ameti direktori esitatud projekti 
alusel pärast komisjoni arvamuse saamist 
vastu ameti protseduurireeglid;

g) võtab ameti direktori esitatud projekti 
alusel (välja jäetud) vastu ameti 
protseduurireeglid;

Muudatusettepanek 44
Artikli 11 lõige 5

5. Haldusnõukogu võib ükskõik millise oma 
kohustustest delegeerida juhatusele, välja 
arvatud küsimustes, millele on viidatud lõike 
4 punktides a, b, c, d, g ja h.

5. Haldusnõukogu võib ükskõik millise oma 
kohustustest delegeerida juhatusele, välja 
arvatud küsimustes, millele on viidatud lõike 
4 punktides a, b, c, d, e, g ja h, ning 
juhendada juhatust konkreetsete 
ülesannete täitmisel.

Muudatusettepanek 45
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. Euroopa Nõukogu määratud
isikul on õigus sekkuda arutellu ja 
debattidesse, kuid ta ei või hääletada lõike 4 
punktides i ja j osutatud otsuste puhul.

Muudatusettepanek 46
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Artikli 11 lõige 7

7. Esimees kutsub haldusnõukogu kokku 
kord aastas, piiramata võimalust 
erakorralisteks lisakoosolekuteks. Esimees
võib erakorralisi koosolekuid kokku 
kutsuda omal algatusel või vähemalt ühe 
kolmandiku haldusnõukogu liikmete 
taotlusel.

7. President kutsub haldusnõukogu kokku 
vähemalt kaks korda aastas. Samuti kutsub 
president haldusnõukogu kokku omal 
algatusel või direktori või vähemalt ühe 
kolmandiku haldusnõukogu liikmete 
taotlusel.

Muudatusettepanek 47
Artikli 11 lõige 8

8. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi direktor võib haldusnõukogu 
koosolekutel osaleda vaatlejana. Teiste 
asjaomaste ühenduse ametite ja liidu 
organite direktorid võivad juhatuse kutsel 
samuti vaatlejana osaleda.

8. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi direktor võib haldusnõukogu 
koosolekutel osaleda vaatlejana. Teiste 
asjaomaste ühenduse ametite ja liidu 
organite direktorid, samuti rahvusvaheliste 
organisatsioonide, näiteks Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste 
ülemkomissar ja OSCE esindajad võivad 
haldusnõukogu presidendi kutsel samuti 
vaatlejana osaleda.

Muudatusettepanek 48
Artikli 11 lõiked 8 a, 8 b ja 8 c (uus)

8a. Haldusnõukogu presidendi, kes on 
agentuuri president, määrab Euroopa 
Parlament komisjoni väljapakutud ja 
nõukogu poolt heaks kiidetud kandidaatide 
hulgast; kandidaadid esinevad vastava 
parlamendikomisjoni ärakuulamisel.
President määratakse ametisse tema 
isikuomaduste, põhiõiguste alaste 
kogemuste ning haldus- ja juhtimisoskuste 
alusel.

8b. Presidendi ametiaeg on viis aastat ja
seda võib pikendada ühel korral kõige 
rohkem viie aasta võrra.

8c. Presidendi kohustused:
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a) artiklis 4 loetletud ülesannete täitmise 
tagamine;
b) ameti aastase tööprogrammi koostamine 
ja rakendamine;
c) ameti esindamine;
d) ameti tööprogrammi esitamine ja, kui 
see on vajalik, pädevale Euroopa 
Parlamendi komisjonile aastaaruande 
esitamine ning komisjoni liikmete esitatud 
küsimustele vastamine.

Muudatusettepanek 49
Artikli 12 lõige 1

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

1. Haldusnõukogu abistab juhatus, mis 
koosneb kaheksast liikmest:

a) president;

b) asepresident;

c) kaks Euroopa Komisjoni poolt 
haldusnõukogusse määratud isikut;

d) kolm haldusnõukogu poolt oma liikmete 
seast valitud isikut;

e) Euroopa Nõukogu esindaja, ilma et see 
piiraks artikli 11 lõikes 6 ette nähtud 
hääletamise piirangut.

Muudatusettepanek 50
Artikli 12 lõige 2

2. Juhatuse kutsub kokku esimees, kui on 
vajadus valmistada ette otsuseid 
haldusnõukogu jaoks või abistada ja 
nõustada direktorit. Juhatus võtab oma 
otsused vastu lihthäälteenamusega.

2. Juhatuse kutsub kokku president, kui on 
vajadus valmistada ette otsuseid 
haldusnõukogu jaoks või abistada ja 
nõustada direktorit. Juhatus võtab oma 
otsused vastu lihthäälteenamusega, 
presidendil on otsustav hääl.
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga muudetaks haldusnõukogu koosseis tasakaalustatumaks:
ühe liikme valib Euroopa Parlament, neli liiget valivad liikmesriigid, kaks liiget määrab 
Euroopa Komisjon ja ühe esindaja Euroopa Nõukogu.

Muudatusettepanek 51
Artikli 13 lõige 1

1. Ametit juhib direktor, kelle 
haldusnõukogu määrab ametisse komisjoni 
esitatud kandidaatide nimekirja alusel.
Direktor määratakse ametisse tema isiklike 
saavutuste, haldus- ja juhtimisoskuse ning 
põhiõigustealase kogemuse põhjal. Enne 
ametisse määramist võidakse paluda 
haldusnõukogu valitud kandidaadil esineda 
Euroopa Parlamendi pädeva komitee ees 
ning vastata selle liikmete esitatud 
küsimustele.

1. Ametit juhib direktor, kelle 
haldusnõukogu määrab ametisse komisjoni 
esitatud kandidaatide nimekirja alusel.
Direktor määratakse ametisse tema isiklike 
saavutuste, haldus- ja juhtimisoskuse ning 
põhiõigustealase kogemuse põhjal.

Muudatusettepanek 52
Artikli 13 lõige 2

2. Direktori ametiaeg on viis aastat.
Komisjoni ettepanekul ja pärast hindamist 
võidakse seda ametiaega pikendada ühel 
korral kõige rohkem viie aasta võrra.
Hindamisel arvestab komisjon eriti esimese 
ametiaja jooksul saavutatud tulemusi ja viisi, 
kuidas need saavutati, samuti ameti kohustusi 
ja nõudmisi järgnevatel aastatel.

2. Direktori ametiaeg on viis aastat.
Arvestades komisjoni arvamust võib 
haldusnõukogu seda ametiaega pikendada 
ühel korral kõige rohkem viie aasta võrra.
Oma arvamuses arvestab komisjon eriti 
esimese ametiaja jooksul saavutatud 
tulemusi ja viisi, kuidas need saavutati, 
samuti ameti kohustusi ja nõudmisi 
järgnevatel aastatel.

Muudatusettepanek 53
Artikli 13 lõige 5

5. Direktori võib enne ametiaja lõppu 
komisjoni ettepaneku põhjal ametist 
vabastada haldusnõukogu.

5. Direktori võib enne ametiaja lõppu 
ametist vabastada haldusnõukogu, kui ta 
enam ei vasta oma kohustuste täitmise 
nõuetele või kui ta on süüdi tõsises 
üleastumises. Haldusnõukogu tegutseb 
omal initsiatiivil või komisjoni ettepanekul.
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Muudatusettepanek 54
Artikli 14 lõige 2

2. Nõuandefoorumi liikmed valitakse 
avalike valimistega, mille korra määrab 
haldusnõukogu. Liikmete arvu ülempiir on 
100. Nende ametiaeg kestab viis aastat ja 
seda võib pikendada ühe korra.

2. Nõuandefoorumi liikmed valitakse 
avalike valimistega, mille korra määrab 
haldusnõukogu. Liikmete arvu ülempiir on 
50. Nende ametiaeg kestab viis aastat ja seda 
võib pikendada ühe korra.

Muudatusettepanek 55
Artikli 14 lõige 6

6. Nõuandefoorumi eesistuja on direktor.
Nõuandefoorum koguneb igal aastal või 
haldusnõukogu soovil. Nõuandefoorumi 
töökord määratakse kindlaks ameti sise-
eeskirjades ning avalikustatakse.

6. Nõuandefoorumi eesistuja on ameti 
president. Nõuandefoorum koguneb igal 
aastal või haldusnõukogu soovil. 
Nõuandefoorumi töökord määratakse 
kindlaks ameti sise-eeskirjades ning 
avalikustatakse.

Muudatusettepanek 56
Artikli 15 lõike 2 teine lõik

Artikli 11 lõike 1 punktide a, b ja c kohaselt 
ametissemääratud haldusnõukogu liikmed,
direktor ja nõuandefoorumi liikmed 
kohustuvad tegutsema sõltumatult. Selleks 
esitavad nad huvide deklaratsiooni, millega 
tunnistavad kas mis tahes huvide puudumist, 
mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks, või selliste otseste või 
kaudsete huvide olemasolu, mida võib 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks.

Haldusnõukogu liikmed ja direktor 
kohustuvad tegutsema sõltumatult. Selleks 
esitavad nad huvide deklaratsiooni, millega 
tunnistavad kas mis tahes huvide puudumist, 
mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks, või selliste otseste või 
kaudsete huvide olemasolu, mida võib 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks.

Muudatusettepanek 57
Artikli 22 lõige 4

4. Amet on Euroopa Rassismi ja 
Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 
õigusjärglane. Ta võtab üle kõik keskuse 
seaduslikud õigused ja kohustused ning 
finantskohustused. Töölepingud, mille 
sõlmis keskus enne käesoleva määruse 
vastuvõtmist, jäävad kehtima.

4. Amet on Euroopa Rassismi ja 
Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 
õigusjärglane. Ta võtab üle kõik keskuse 
seaduslikud õigused ja kohustused ning 
finantskohustused.
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Muudatusettepanek 58
Artikli 26 lõige 3

Euroopa Kohtul on asutamislepingu 
artiklites 230 või 232 sätestatud tingimustel 
pädevus ameti vastu esitatud hagide 
menetlemisel.

Euroopa Kohtul on asutamislepingu artiklis 
230 sätestatud tingimustel pädevus füüsiliste 
või juriidiliste isikute poolt ameti vastu 
esitatud hagide menetlemisel.

Muudatusettepanek 59
Artikli 27 pealkiri

Kandidaatriikide või potentsiaalsete 
kandidaatriikide osalemine

Kandidaatriikide osalemine

Muudatusettepanek 60
Artikli 27 lõige 2

Sellisel juhul määrab nende osalemise korra 
asjaomase assotsiatsiooninõukogu otsus.
Otsuses täpsustatakse kõnealusele riigile 
pakutavad teadmised ja abi, määratakse eriti 
selliste riikide ameti töös osalemise loom, 
ulatus ja viis, nähakse ette sätted ameti 
algatustest osavõtmise kohta, samuti rahalise 
panuse ja töötajatega seonduva kohta. Otsus 
peab olema kooskõlas Euroopa Ühenduste 
ametnike personalieeskirjade ja Euroopa 
Ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustega.  Otsuses sätestatakse, 
et osalev riik võib haldusnõukokku 
vaatlejana ametisse määrata hääleõiguseta 
sõltumatu isiku, kes vastab artikli 11 lõike 1 
punktis a osutatud isikute erialasele 
ettevalmistusele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 61
Artikli 27 lõige 3

Amet tegeleb asjaomasele 
assotsiatsioonilepingule vastavas ulatuses 

välja jäetud
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põhiõiguste olukorraga riikides, kes 
võtavad tema tööst osa kooskõlas käesoleva 
artikliga. Samamoodi kohaldatakse selles 
suhtes artikleid 4 ja 5.

Muudatusettepanek 62
Artikkel 29

MENETLUS
1. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide esindajad ja 
eesistujana komisjoni esindaja.
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5 
sätestatud regulatiivkomitee menetlust 
vastavalt selle artikli 7 lõikele 3.
3. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
ettenähtud ajavahemik on üks kuu.

välja jäetud

Muudatusettepanek 63
Artikli 31 lõige 3

Hiljemalt 31. detsembril 2009. aastal 
korraldab amet haldusnõukogu antud ja 
komisjoniga kooskõlastatud pädevuste alusel 
oma tegevuse esimese kolme aasta 
saavutuste sõltumatu välise hindamise.
Kõnealune hindamine võtab arvesse ameti 
ülesandeid, töötavasid ning ameti mõju 
põhiõiguste kaitsmisele ja edendamisele, 
samuti sisaldab koostoimemõjude ja 
ülesannete võimaliku suurenemise rahalise 
mõju analüüsi. Hinnangu andmisel võetakse 
arvesse huvirühmade seisukohti nii 
ühenduse kui ka siseriiklikul tasandil.

Hiljemalt 31. detsembril 2009. aastal 
korraldab amet haldusnõukogu antud ja 
komisjoniga kooskõlastatud pädevuste alusel 
oma tegevuse esimese kolme aasta 
saavutuste sõltumatu välise hindamise.
Kõnealune hindamine võtab arvesse ameti 
ülesandeid, töötavasid ning ameti mõju 
põhiõiguste kaitsmisele ja edendamisele, 
samuti sisaldab koostoimemõjude ja 
ülesannete võimaliku suurenemise rahalise 
mõju analüüsi. Hinnangu andmisel võetakse 
arvesse huvirühmade seisukohti nii 
ühenduse kui ka siseriiklikul tasandil.

Hindamine analüüsib ka võimalikku 
vajadust muuta või laiendada ameti 
ülesandeid, reguleerimisala, tegevusalasid 
või struktuuri, kaasa arvatud eelkõige neid 
struktuurilisi muutusi, mis on vajalikud 
kooskõla tagamiseks regulatiivametite 
suhtes kehtivate horisontaaleeskirjadega, 

Hindamine analüüsib ka võimalikku 
vajadust muuta või laiendada ameti 
ülesandeid, reguleerimisala, tegevusalasid 
või struktuuri.
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alates nende jõustumisest.


