
 

5 fakti, mida peaksid Euroopa Liidu Põhiõiguste
Harta kohta teadma
 
1. detsembril 2019 on Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta 10. aastapäev. Selle päeva
tähistamiseks oleme välja toonud viis fakti, mida peaksid teadma.
 

1. Mille eest seisab ELi harta?
 
Euroopa põhiõiguste harta hõlmab ELi aluseks olevaid ideaale: universaalsed inimväärikuse
väärtused, vabadus, võrdsus ja solidaarsus - need on loonud vabaduse, turvalisuse ja õigluse
kodanikele, põhinedes demokraatia ja õigusriigi põhimõttel.
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2. Miks on harta ELi kodanikele vajalik?
 
ELi kodanikeõigused rajati teistel aegedel, teistel viisidel ja erinevates vormides erinevates
riikides. Ühiskonna muutustega, samuti sotsiaalsete, teaduslike ja tehnoloogia arengutega
kaasas käimiseks, otsustas EL kokku võtta kõik isiklikud, tsiviil, poliitilised, majanduslikud ja
sotsiaalõigused ühte dokumenti: Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartasse.
 
3. Millised õigused harta tagab?
 

Lisaks traditsioonilisele kaitsele, mis puudutab õigust, vabadust ja kodanike õigusi on harta
laienenud ka kolmanda generatsiooni põhiõigustele, õigused mis lähevad kaugemale
tavapärastest tsiviil- ja sotsiaalõigustest:
 

andmekaitse 
bioeetika 
Läbipaistev haldus
 

4. Kuidas tegeleb harta uute väljakutsetega?
 
Euroopa Komisjon avaldab iga aasta raporti, kuidas ELi institutsioonid ja liikmesriigid on ELi
põhiõiguste hartat rakendanud, mille peab heaks kiitma Euroopa Parlament. ELi poolt vastu
võetud reeglite hulgas, mis põhiõigusi kaitsevad, on ka isikuandmete kaitse üldmäärus.
 
Uued initsiatiivid 2018. aasta raportis:
 

Rikkumisest teatajate kaitse, millega tagatakse kõrgetasemeline kaitse isikutele, kes
teatavad  ELi  õiguse  rikkumisest.  Seaduse  kiitsid  heaks  Euroopa  Parlament  ja
liikmesriigid,  ning  see  hakkab  kehtima  2021.  aastal 
Meetmed,  millega  toetatakse  vabu  ja  õiglasi  valimisi,  ning  kommunikatsioon
valeinformatsioonist, mis aitab takistada valeuudiste levikut. Tekst võeti vastu aasta
märtsi täiskogu istungil, tutvustades liikmesriikide erakondadele sanktsioone, mida
rakendataksee kui valimistel väärkasutatakse kodanike andmeid. 
Komisjon  leppis  koos  Facebooki,  Microsofti,  Twitteri,  Youtube  ja  teiste
digiettevõtetega  kokku  tegevusjuhises,  internetis  illegaalse  vihakõne  leviku
peatamiseks.
 

Harta koosneb 54 artiklist, mis kindlustab ELi kodanike vabaduse 6 jaotisega:
• väärikus

• vabadused

• võrdsus

• solidaarsus

• kodanike õigused

• õigusemõistmine
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5. Millal harta koostati?
 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon võeti vastu 1950. aastal, aga ELi
laiendatud pädevus mõjutada otseselt põhiõigusi, tähendas, et ELi väärtused oli vaja selgelt
määratleda. ELi põhiõiguste harta jõustus 1. detsembril 2009 Lissaboni lepinguga. See on
õiguslikult siduv kõikides ELi liikmesriikides.
 
Lissaboni leping laiendas EP õigusaktide vastuvõtmise võimu koos Nõukogus olevate
liikmesriikidega, mitmes uues valdkonnas, sealhulgas põllumajanduses ja turvalisuses, ning
andis parlamendile õiguse valida komisjoni president. Leping tutvustas kodanike algatust ja
määratles maksimaalseks parlamendiliikmete arvuks 751.
 
Lisateave
Rohkem teavet
Pressiteade
Põhiõiguste ameti roll
Põhiõiguste ameti koduleht
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https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/eu-charter-fundamental-rights-marks-its-10th-anniversary
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/et/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/146/the-protection-of-fundamental-rights-in-the-eu
https://fra.europa.eu/en/news/2019/eu-charter-fundamental-rights-marks-its-10th-anniversary
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/role-fundamental-rights-agency
https://fra.europa.eu/et

