
Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 1

POLITSEIKOOSTÖÖ

Politseikoostöö alustala on Euroopa Politseiamet (Europol), mis on laiema Euroopa
sisejulgeoleku struktuuri keskne element. Koostööd ja poliitikameetmeid veel arendatakse,
kusjuures tähelepanu koondub sellele, kuidas võidelda tõhusamalt ELi-üleste ohtude ja
kuritegevusega ning mis on eriti tähtis Euroopa Parlamendi jaoks, kuidas teha seda kooskõlas
põhiõiguste ja andmekaitse-eeskirjadega.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 33 (tollikoostöö), 87, 88 ja 89.

EESMÄRGID

Tõhus politseikoostöö on põhielement liidu kujundamisel vabadusel, turvalisusel ja õigusel
rajanevaks alaks, mis põhineb põhiõiguste austamisel. Politsei-, tolli- ja muid õiguskaitseasutusi
kaasava piiriülese õiguskaitsekoostöö eesmärk on kuritegude ennetamine, avastamine ja
uurimine kogu Euroopa Liidus. Tegelikult puudutab see koostöö peamiselt siiski raskeid
kuritegusid (organiseeritud kuritegevus, uimastikaubandus, inimkaubandus, küberkuritegevus)
ja terrorismi.

SAAVUTUSED

A. Algus
Liikmesriikidevahelisele politseikoostööle pandi alus 1976. aastal justiits- ja
siseministeeriumide esindajate valitsustevahelise võrgustiku, nn Trevi töörühma loomisega.
Maastrichti lepingus täpsustati ühist huvi pakkuvaid küsimusi, milles politseikoostööd
vajalikuks peeti (terrorism, uimastid ja muud rahvusvahelise kuritegevuse ilmingud). Samuti
nähti lepingus ette Euroopa Politseiameti (Europol) rajamine, kuigi alguses peeti silmas vaid
Europoli uimastiüksuse loomist. Europoli konventsioon allkirjastati 26. juulil 1995. aastal,
kuid politseiamet alustas ametlikult tööd alles 1. juulil 1999. aastal, pärast seda, kui selle
volitusi oli (2. oktoobril 1997. aastal allkirjastatud) Amsterdami lepingus laiendatud. Tegelikult
tehti politseikoostööd juba enne Europoli loomist. Kui 1985. aastal loodi Schengeni ala, mis
hõlmas esialgu vaid üksikuid liikmesriike, oli piiriülesest politseikoostööst saanud tegelikkus
(vt ka 2.1.3 ja 5.12.4). Amsterdami lepingu jõustumisega arvati Schengeni acquis – sealhulgas
selles sisalduvad politseikoostöö aspektid – ELi õiguse hulka, kuid seda valitsustevahelist
koostööd käsitleva kolmanda samba raames. Sama valitsustevahelist lähenemisviisi kasutati
politseikoostöö meetmete puhul, mille oli vastu võtnud väike rühm liikmesriike Prümi lepingu
alusel, mis sisaldas sätteid DNA-andmete, sõrmejälgede ja sõidukite registreerimisandmete
vahetamise kohta. Prümi leping võeti liidu tasandil täielikult kasutusele nõukogu 23. juuni 2008.
aasta otsusega 2008/615/JSK.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.12.4.pdf
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B. Praegune institutsiooniline raamistik
Lissaboni lepinguga (ELi toimimise leping) lihtsustati institutsioonilist raamistikku
oluliselt. Nüüd võetakse politseikoostööga seotud meetmeid vastu peamiselt seadusandliku
tavamenetluse (kaasotsustamismenetlus) korras ning Euroopa Kohus teostab nende üle
kohtulikku kontrolli. Politseikoostööd ning kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd ei ole
lisaks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala eripäradele (Ühendkuningriigi, Iirimaa ja
Taani loobumisklauslid (Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokollid nr 21 ja 22)
ning riikide parlamentide eelisseisund (protokollid nr 1 ja 2)) täielikult lõimitud ühenduse
raamistikku ning see on säilitanud veel teatavaid iseärasusi:
— komisjon jagab oma algatusõigust liikmesriikidega, kuid seda eeldusel, et need

moodustavad vähemalt veerandi nõukogu liikmetest (ELi toimimise lepingu artikkel 76);

— Euroopa Parlamendiga vaid konsulteeritakse operatiivkoostöö meetmete osas, mis
võetakse vastu nõukogu ühehäälse otsuse alusel. Kui nõukogus ühehäälset otsust ei
saavutata, võivad üheksa või enam liikmesriiki teha koostööd tõhustatud koostöö alusel.
Sellisel juhul peatab Euroopa Ülemkogu menetluse, et saavutada konsensus (ELi toimimise
lepingu artikli 87 lõikes 3 ette nähtud nn hädapiduri mehhanism);

— enne ELi toimimise lepingu jõustumist vastu võetud õigusaktide suhtes ei tohtinud
kohustuste rikkumise menetlust algatada ega Euroopa Kohtult eelotsust taotleda enne viie
aasta möödumist (ELi toimimise lepingule lisatud protokoll nr 36). See periood lõppes
2014. aasta detsembris.

C. Politseikoostööametid ja muud politseikoostööga seotud organid
1. Euroopa Politseiamet (Europol)
Europoli ülesanne on suurendada riiklike politseiasutuste ja muude sarnaste ametiasutuste
tõhusust, hõlbustades nendevahelist koostööd. Selle koostöö eesmärk on ennetada terrorismi,
küberkuritegevust, uimastikaubandust ja muid piiriülese kuritegevuse raskeid vorme ning nende
vastu võidelda.
Europol on alates 1. jaanuarist 2010 ELi amet, mida rahastatakse ELi eelarvest. Selle
Haagis asuvas peakorteris töötab peaaegu 1000 töötajat (sealhulgas veidi enam kui
200 kontaktametnikku). Europoli peamine eesmärk on tõhustada politseiasutuste vahelist
teabevahetust. Selleks koostab Europol raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud
ohtude hinnangu (SOCTA – Serious and Organised Crime Threat Assessment), mille alusel
nõukogu otsuseid vastu võtab. Samuti koostatakse Euroopa Liidu TE-SAT-aruandeid (Terrorism
Situation and Trend Report) terrorismi olukorra ja suundumuste kohta ELis. Europoli ametnikel
ei ole õigust kasutada sunnivahendeid, näiteks viia läbi arestimisi või läbiotsimisi, kuid
Europoli operatiivpädevus on järk-järgult suurenenud. Nõukogu 28. novembri 2002. aasta
akt võimaldas näiteks Europolil osaleda ühistes uurimisrühmades ning paluda liikmesriikidel
algatada kriminaaluurimisi. Samuti on Europol suurendanud oma analüütilist suutlikkust,
eelkõige asutades 2013. aasta jaanuaris küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse
(EC3), mis vastutab muu hulgas internetipõhise organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude
hinnangu (iOCTA) eest. Europol on ELi õiguskaitseasutusena olnud tekkivatele ohtudele
reageerimisel esirinnas. Pärast 2015. aasta alguses Pariisis ja Kopenhaagenis toimunud
terrorirünnakuid volitas justiits- ja siseküsimuste nõukogu Europoli moodustama internetisisust
teavitamise üksuse, mille eesmärk on võidelda internetis leviva terroristliku propaganda ja
muu ekstremistliku tegevuse vastu. Uus üksus alustas tööd 1. juulil 2015. Pärast 2015.
aasta novembris Pariisis toimunud rünnakuid laiendas nõukogu Europoli terrorismivastase
võitluse mandaati veelgi ja asutas 1. jaanuaril 2016 uue Euroopa terrorismivastase võitluse
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keskuse, kuhu lähetatakse liikmesriikide terrorismivastase võitluse eksperte, et suurendada
piiriülese uurimise suutlikkust. Ebaseaduslike sisserändajate tohutu sissevoolu järel ELi 2014.
aastal ja 2015. aasta alguses käivitas Europol 2015. aasta märtsis samuti ühisoperatsiooni
MARE, et püüda suurendada pingutusi võitluses inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega.
Samuti annab ta oma panuse sellesse operatsiooni töötajate lähetamisega hiljuti välispiiridel
loodud esmase vastuvõtu keskustesse (vt 5.12.4). Lisaks anti Europolile (nõukogu 27. märtsi
2000. aasta otsusega) õigus pidada läbirääkimisi kolmandate riikide ja ELi-väliste organitega
kokkulepete sõlmimiseks. Europol on näiteks sõlminud koostöölepingud Interpoli ja Ameerika
Ühendriikidega.
Komisjon esitas 27. märtsil 2013. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku
ettepaneku, mille eesmärk oli muuta kehtivat Europoli otsust ning mis sisaldas ettepanekut
Europoli ja Euroopa Politseikolledži (CEPOL) ühinemise kohta. Nii nõukogu kui ka parlamendi
poolt tagasi lükatud ühinemine on praeguseks kõrvale jäetud. Mais 2016 kiitsid parlament ja
nõukogu heaks uue Europoli määruse[1]. Uue määruse kohaselt on Europolil lihtsam asutada
eriüksuseid esilekerkivatele ohtudele reageerimiseks, määrusega kehtestatakse eeskirjad
olemasolevatele üksustele (näiteks eelmainitud terrorismivastase võitluse üksused) ning
nähakse ette töökindlam andmekaitsekord, ameti parem juhtimine ja suurem aruandekohustus,
mis saavutataks Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamente ühendava parlamentaarse
ühiskontrolli töörühma abil.
2. Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
Politseikoostöö oluline osa on politseinike väljaõpe. Just sel eesmärgil asutatigi 2000. aastal
CEPOL, mis oli algusaegadel vaid olemasolevate riiklike väljaõppeasutuste võrgustik ning
hiljem sai sellest ELi amet (nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsus 2005/681/JSK). Algselt
Bramshillis (Ühendkuningriik) asunud CEPOLi peakorter asub alates 1. oktoobrist 2014
Budapestis.
3. Sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alaline komitee (COSI)
Operatiivkoostöö on algusest peale olnud politseikoostöö edasiarendamisel komistuskiviks.
Kui välja arvata Europoli ja ühiste uurimisrühmade lähetamisega saavutatud tagasihoidlikud
edusammud, piirdus koostöö alguses (alates aastast 2000) sellega, et kaks korda aastas kohtus
mitme Euroopa riigi sisejulgeolekuteenistuste juhtidest koosnev foorum Berni klubi, mis
keskendus vastuluure, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi küsimustega seotud teabe
vabatahtlikule vahetamisele. Esialgset ideed süvendati Lissaboni lepingus ning ELi toimimise
lepingu artiklis 71 sätestati õiguslik alus sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee
(COSI) jaoks, mis asutati ametlikult nõukogu 25. veebruari 2010. aasta otsusega. Komitee
ülesanded on
— hinnata operatiivkoostöö üldist suunda ja selle vajakajäämisi;

— võtta vastu konkreetseid soovitusi;

— abistada nõukogu solidaarsusklausli (ELi toimimise lepingu artikkel 222) alusel.

COSI ei ole siiski Euroopa FBI, mis võiks ise operatsioone korraldada; samuti ei
osale see seadusandlikes menetlustes. COSI tegutseb riikide pealinnades, samuti kohtuvad
liikmesriikide esindajad Brüsselis, kus neid toetavad alaliste esinduste justiits- ja siseküsimuste
nõunikud. COSI koosolekutel osalevad sageli esindajad muudest sisejulgeolekuga tegelevatest

[1]Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit
(Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK,
2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.12.4.pdf


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 4

organisatsioonidest, näiteks Europolist, Eurojustist (vt 5.12.6 kriminaalasjades tehtava
õigusalase koostöö kohta) ja Frontexist (vt 5.12.4 välispiiride haldamise kohta).
4. Euroopa Liidu luureandmete analüüsikeskus (EU INTCEN)
Õigupoolest ei ole Euroopa Liidu luureandmete analüüsikeskus (EU INTCEN) konkreetselt
politseikoostööorgan, kuna see on Euroopa välisteenistuse osa. Siiski aitab see politseikoostööle
kaasa oma ohuhinnangutega, mis koostatakse luureteenistustelt, sõjavägedelt, diplomaatidelt
ja politseiasutustelt saadud teabe alusel. EU INTCEN võib olla kasulik ka operatiivsest
vaatenurgast, näiteks anda kogu ELis teavet terroristide sihtkohtade, motiivide ja liikumiste
kohta.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aasta detsembris suurendati märkimisväärselt Euroopa
Parlamendi rolli justiits- ja siseküsimustes. Parlamendi resolutsioonides politseikoostöö
kohta võetud seisukohtades kajastub parlamendi soov oma positsiooni kinnitada ja ka see,
et ELi politseikoostöö on suhteliselt varases arenguetapis. Viimati nimetatud küsimusega
seoses on parlament sageli tauninud sisejulgeoleku valdkonnas tõeliselt ühtse lähenemisviisi
puudumist. Oma 9. juuli 2015. aasta resolutsioonis Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta
taunis parlament asjaolu, „et Euroopa Parlamendi arvukatest üleskutsetest hoolimata ei ole
endiselt hinnatud olemasolevate ELi vahendite tulemuslikkust (ka ELi ees seisvaid uusi
julgeolekuohtusid arvesse võttes)“ ja alles jäänud lünki ning väitis, et „niisugune tegevus
on vajalik Euroopa julgeolekupoliitika tõhususe, vajalikkuse, proportsionaalsuse, sidususe
ja terviklikkuse tagamiseks“. Samuti on parlament korduvalt manitsenud, et politseitöös ja
õiguskaitses peab vabaduse ja julgeoleku osas valitsema sobiv tasakaal.
Teine Euroopa Parlamendi jaoks olulise tähtsusega küsimus, nagu eespool nimetatud, on
kujundada oma seisukohti institutsioonilise osalejana sisejulgeoleku valdkonnas. Kuigi COSI ei
kuulu ametlikult parlamentaarse kontrolli alla, on parlament rõhutanud oma uusi politseikoostöö
volitusi. Oma 2. aprilli 2014. aasta resolutsioonis Stockholmi programmi vahehindamise kohta
tuletas parlament meelde, et ta „on nüüd julgeolekupoliitikas täieõiguslik institutsionaalne
osaleja“ ja „peaks täitma tähtsat rolli sisejulgeolekupoliitika hindamisel ja kindlaksmääramisel“.
Oma 9. juuli 2015. aasta resolutsioonis Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta kordas
parlament, et ta tuleks kaasata tegevuskava „poliitiliste prioriteetide ja strateegiliste eesmärkide
seadmisse“. Kahtlemata on parlament rõhutanud oma mõjuvõimu sisejulgeoleku poliitikas.
Europoli reformi raames toetas ta aktiivselt suuremat parlamentaarset kontrolli ja andmekaitse
eeskirjade parandamist. Parlament nõudis ka andmete säilitamise direktiivi[2] kehtetuks
tunnistamist ebaproportsionaalsuse tõttu juba enne, kui Euroopa Kohus selle lõpuks 2014. aasta
aprillis pöördelise otsusega tühistas. Lisaks seisis parlament vastu komisjoni ja liikmesriikide
märkimisväärsele survele võtta terrorismivastase võitluse eesmärgil kiirelt vastu Euroopa
broneeringuinfo süsteem. Broneeringuinfo direktiiv[3] võeti lõplikult vastu 2016. aasta aprillis
ning selle lõplik tekst sisaldab hulka parlamendi toetatavaid andmekaitsemeetmeid ja klauslit,
mis nõuab direktiivi läbivaatamist kaks aastat pärast selle siseriiklikusse õigusesse ülevõtmist.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate
elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud
andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ.
[3]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/681, mis käsitleb broneeringuinfo
kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele
võtmiseks.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.12.4.pdf
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