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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

põhiõiguste harta järgimise kohta komisjoni õigusaktide ettepanekutes: süstemaatilise ja 
range kontrolli kohaldamine
(2005/2169(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist põhiõiguste harta järgimise kohta komisjoni õigusaktide 
ettepanekutes (KOM(2005)0172);

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 6 ja 7;

– võttes arvesse 7. detsembril 2000 Nice’is välja kuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat;1

– võttes arvesse 29. oktoobril 2004 Roomas allkirjastatud põhiseaduse lepingut, mis 
hõlmab põhiõiguste harta sätteid, muutes need sel moel juriidiliselt siduvaks; 

– võttes arvesse oma 20. aprilli 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta, mis 
käsitleb Euroopa Liidu lepingu artiklit 7: Euroopa Liidu aluseks olevate väärtuste 
austamine ja edendamine;2

– võttes arvesse oma 26. mai 2005. aasta resolutsiooni põhiõiguste edendamise ja kaitse 
kohta: siseriiklike ja Euroopa institutsioonide, sealhulgas Põhiõiguste Ameti roll3;

– võttes arvesse2005. aasta aruannet põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus, mille 
koostas Euroopa Liidu sõltumatute ekspertide võrk;

– võttes arvesse ettepanekut nõukogu määruse kohta, millega asutatakse Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet (KOM(2005)0280) ja ettepanekut nõukogu otsuse kohta, millega 
volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI 
jaotises viidatud aladel (KOM(2005)0280); 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso kõnet Euroopa 
Parlamendi täiskogu istungil 17. novembril 2004;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 45, 34 ja 91;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
põhiseaduskomisjoni arvamust (A6-0000/2006),

A. arvestades, et liit on rajatud vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste 
austamise ning õigusriigi põhimõtetele, mis on ühised kõikidele liikmesriikidele 
(Euroopa Liidu lepingu artikkel 6);

  
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
2 ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 408. 
3 ELT C 117 E, 18.5.2006, lk 242. 
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B. arvestades, et parlament liidu kodanike otse valitud esindusena on kõnealuste põhimõtete 
rakendamisel kõrgendatud vastutuse kandja;

C. arvestades, et kõikide õigusaktide ettepanekute põhiõiguste hartale vastavuse 
kontrollimise menetlus on harta parlamendi, nõukogu ja komisjoni ning kõikide 
liikmesriikide poolt tunnustamise ning selle 7. detsembril 2000 Nice’is liidu kodanike ees 
piduliku väljakuulutamise vältimatu tagajärg; 

D. arvestades, et põhiõiguste harta lisati Euroopa põhiseaduse lepingusse kõikide 
liikmesriikide heakskiidul, ratifitseerimisprotsessi käigus ei vaidlustanud Euroopa 
avalikkus seda üheski riigis, isegi mitte Prantsusmaal ega Hollandis, ning seega võib seda 
pidada Euroopa konsensuse kõige sügavamaks ja laiaulatuslikumaks väljenduseks;

E. arvestades, et kõnealuse menetluse süstemaatilisus, põhjalikkus, objektiivsus, avatus ja 
läbipaistvus on seda olulisem, et põhiõiguste hartal puudub kahjuks tänaseni õiguslik 
siduvus;

F. arvestades, et komisjoni ettepanek menetluse süvendamiseks ja tõhusamaks 
edendamiseks avalikkuse poolt, mida rakendatakse alates 2001. aastast, kujutab endast 
märgatavat edusammu komisjoni eesmärgi saavutamisel, milleks on tõelise põhiõiguste 
kultuuri arendamine Euroopa Liidus; 

G. arvestades, et väljapakutud menetluse iseloom on liiga sissepoole pööratud, kriteeriumid 
liiga piiravad, Euroopa Parlamendi roll ebapiisav ja ettepanekud liikmesriikide 
parlamentide, näiteks Briti Ülemkoja1 kaasamiseks on jäetud arvesse võtmata, nagu ka 
vajalik püsiv dialoog Euroopa asutuste vahel ja sõltumatute organisatsioonide 
kaasahaaramine objektiivsuse suurendamise eesmärgil;

H. arvestades, et liidu tõeline põhiõiguste kultuur eeldab põhiõiguste kontrollimise 
terviksüsteemi väljatöötamist, millesse on kaasatud nõukogu ja valitsuste vahelise 
koostöö valdkonnas vastuvõetavad otsused;

I. arvestades, et sellised juhtumid nagu CIA vanglad ja inimröövid, mitmete valitsuste tõe 
väljaselgitamisega venitamine ja puudulik koostöö ning lennureisijate andmete 
edastamine seadusliku aluseta võivad kõigutada kodanike usaldust Euroopa asutuste 
põhiõiguste kaitsmise ja rikkumiste avastamise suutlikkuse ja tahte vastu,

1. juhib tähelepanu ajaloolisele ülesandele töötada lisaks julgeoleku ja õiguse, majandusliku 
ja sotsiaalse arengu instrumentidele „järjest tihedama liidu loomisel” (Euroopa Liidu 
asutamislepingu artikkel 1) välja ka vabaduse instrumendid;

2. rõhutab vajadust ületada põhiseaduse lepingu protsessi kriis, hoida alal põhiseaduse 
lepingu kesksed saavutused ja seada väljapoole kahtlust põhiõiguste harta õiguslik 
siduvus;

  
1 Ülemkoda, European Union Committee, 16th Report of Session 2005–06, "Human Rights Proofing EU 
Legislation", 29. november 2005, art 149.
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3. tervitab komisjoni poolt õigusaktide ettepanekutes välja pakutud põhiõiguste järgimise 
menetluse süvendamise ja suurema selguse ettepanekuid ning näeb selles komisjoni 
presidendi José Manuel Barroso poolt 17. novembril 2004 parlamendis väljakuulutatud 
põhiõiguste kaitsmise ambitsioonikate meetmete ja tema poolt sellel eesmärgil loodud 
töörühma esimest positiivset tulemust;

4. rõhutab, et komisjoni poolt välja pakutud süstemaatiline kontroll eeldab kindlasti iga 
õigusakti ettepaneku tegelikku põhjalikku kontrollimist ja tulemuse põhjendamist;

5. kutsub komisjoni üles läbi vaatama otsus liigitada mõju uuringutes selgitused põhiõiguste 
kohta kolme olemasolevasse kategooriasse – majanduslikud, sotsiaalsed ja 
keskkonnamõjud – ning looma eraldi põhiõiguste mõju kategooria, sest ainult nii on 
tagatud põhiõiguste kõikide aspektide arvessevõtmine;

6. rõhutab komisjoni õigust võtta ettepanek põhiõigust rikkuvate muudatuste tegemisel enne 
selle nõukogu poolt heakskiitmist õigusloomega seotud menetluse igal hetkel tagasi; 

7. lükkab tagasi komisjoni seatud tingimuse esitada pärast üksikjuhtumi poliitilist 
kontrollimist tühistamishagisid ja rõhutab tungivalt põhi- ja vabadusõiguste kaitsmise 
tingimusteta eelisseisundit ükskõik milliste poliitiliste kaalutluste ees;

8. peab vajalikuks laiendada põhiõiguste hartaga arvestamise menetlust õigusloomega 
seotud menetlusele tervikuna ning samuti komiteemenetlusele, tugevdada parlamendi 
positsiooni, täpsustada uue Põhiõiguste Ameti rolli ja kasutada tõhusamalt ära selle 
toetust;

9. kavatseb muuta sellel eesmärgil kodukorra artiklit 34, et teha kodanike õigustega 
tegelevale komisjonile ülesandeks põhiõiguste seisukohast oluliste õigusloomega seotud 
ettepanekute, meetmete ja eeskirjade mõju kontrollimine, ning muuta artiklit 91 ja artiklit 
115 nii, et parlamendi resolutsioonide aluseks saaks võtta ka olukorra liikmesriikides, et 
varakult hoolt kanda oma vastutuse teostamise eest Euroopa artikli 6 ja artikli 7 raames;

10. kutsub nõukogu üles tugevdama põhiõiguste süstemaatilist kontrollimist ka 
valitsuskoostöö valdkondades, avalikustama tulemused ja kindlustama endale samuti 
Põhiõiguste Ameti toetus;

11. palub liikmesriikide parlamentidel kontrollida eriti politsei ja justiitssüsteemi koostöö 
ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas kõikide otsuste ja meetmete vastavust 
põhiõiguste hartale, et säiliks põhiõiguste jagamatus ja et liidu kõikide poliitikate raames 
oleks tagatud põhiõiguste süstemaatiline ja põhjalik kontroll; 

12. kutsub nõukogu ja komisjoni üles esitama Euroopa Liidu lepingu artikli 4 ning Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artiklite 200 ja 212 kohaselt igal aastal aruande liidu 
põhiõiguste poliitika kohta ja astuma süstemaatilisse, avatud ja püsivasse dialoogi 
põhiõiguste järgimise üle liidus;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile
ning liikmesriikide ja ühinevate riikide ning kandidaatriikide valitsustele ja 
parlamentidele.
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