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ETTEPANEKUD

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

1. avaldab heameelt komisjoni uue põhiõiguste alase metoodika üle, mis on sobiv lähtepunkt 
Euroopa Liidus põhiõigustele parema kaitse ja laiema kõlapinna tagamiseks; 

2. loodab, et nimetatud metoodika, mille alusel komisjon kavatseb oma õigusaktide 
ettepanekutes üle võtta Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätteid, viiakse otstarbekal ja 
konkreetsel viisil ellu;

3. on seisukohal, et komisjoni valmidust pöörata kogu õigusloomemenetluse käigus 
tähelepanu põhiõiguste kaitsele tuleb palavalt tervitada; juhib sellegipoolest tähelepanu 
vajadusele kaasata tegevusse, mille kaudu kontrollitakse õigusaktide ettepanekute 
vastavust põhiõiguste hartas sätestatud õigustele, senisest suuremal määral Euroopa 
Parlamenti kui demokraatlike väärtuste tähtsaimat kandjat;

4. kutsub komisjoni üles nägema põhiõiguste rikkumise ohu suhtes ette asjakohast 
reageerimismenetlust, milles Euroopa Parlamendil oleks esmatähtis roll;

5. peab vajalikuks kaasata tegevusse, mille kaudu kontrollitakse õigusaktide ettepanekute 
vastavust põhiõigustele, senisest suuremal määral ka parlamendikomisjone; teeb eelkõige 
ettepaneku muuta Euroopa Parlamendi kodukorda nii, et selles nähtaks ette:

− et parlamendikomisjon, kelle pädevusse kuulub põhiõiguste järgimise tagamine,
hindaks kõiki komisjoni õigusaktide ettepanekuid, mis võivad mõjutada hartas 
sätestatud õigusi;

− et iga kord, kui Euroopa Parlament või mõni parlamendikomisjon tõstatab 
õigusloomemenetluse käigus põhiõiguste kaitsega seotud küsimuse, edastataks see 
kõnealuses küsimuses pädevale komisjonile kontrollimiseks, ja tagataks vajalik 
koordineerimine;

6. rõhutab, et hoolimata üldistest nõuandemehhanismidest on väga oluline kaasata väliseid 
sõltumatuid organisatsioone ja asutusi, kes tegelevad otseselt põhiõigustega seotud 
küsimustega; kutsub komisjoni üles nägema ette vastavat mehhanismi, mille alusel 
põhiõigustega seotud õigusaktide ettepanekute koostamise käigus nimetatud 
organisatsioonide ja asutustega konsulteerida; 

7. peab vajalikuks tagada, et tulevane Euroopa Liidu põhiõiguste agentuur võiks omal 
algatusel või asjaomaste institutsioonide taotlusel sekkuda arvamuste ja/või soovituste 
esitamise kaudu mõne õigusakti ettepaneku koostamisse või konkreetse 
õigusloomemenetluse käigus tõstatud põhiõigusi käsitlevate küsimuste arutamisse;  

8. rõhutab seda, et õigusaktide ettepanekute koostamise käigus põhiõiguste järgimise kohta 
tehtava korrapärase sisekontrolli suhtes peaks komisjon koostama asjakohase selgitava 
aruande, milles vastavatele põhiõigustele tähelepanu pööramist juriidiliselt põhjendada; 
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9. rõhutab seda, et tuleks ette näha vahendid kodanike ja Euroopa institutsioonide 
teavitamiseks põhiõiguste austamise suhtes tehtava sisekontrolli kohta, muuhulgas 
asjakohaste aruannete koostamise abil teatud ajavahemike tagant.


