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1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus 

Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised volinikuks saamisel ja Euroopa 

üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest vastutusvaldkonnast? Mis 

Teid motiveerib? Millisena näete oma osa komisjoni strateegiakava väljatöötamises?  

Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil 

moel tagate, et Teie eelnev, praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete 

täitmist komisjonis? 

Nagu me kõik teame, on minu ametisse nimetamise asjaolud üsna iseäralikud, kuid vaatamata 

sellele usun, et mul on põhjalikud kogemused nii minu vastutuse alla jäävas valdkonnas kui 

ka Euroopa üldiste huvide edendamisel. Töö julgeolekuliidu eest vastutava volinikuna 

motiveerib mind väga. Tegemist on ELi kodanike jaoks ülitähtsa valdkonnaga, milles peame 

tegema tõsist tööd, et tugevdada võitlust terroristide ja nende tugisüsteemiga. Samuti peame 

suurendama oma suutlikkust tulla toime muude julgeolekuohtudega ning kasvatama kaitse- ja 

vastupanuvõimet kogu liidus. Komisjoni liikmena ei vastutaks ma tegevuse ja toetuse eest 

üksnes selles eluliselt tähtsas valdkonnas, vaid aitaksin koostöös tulevaste kolleegidega kaasa 

ka komisjoni laiema strateegilise tegevuskava täitmisele.  

Oma pädevuse ja kogemuste kohta tahaksin öelda kolme asja: 

– Esiteks, olen uhke selle üle, et olen britt, ja olen uhke selle üle, et olen eurooplane, ning 

minu arvates ei ole selles mitte mingit vastuolu. Usun, et ELil on oluline roll sellesse portfelli 

kuuluvates valdkondades, milles tuleb Euroopa tasandil rohkem ära teha, et tulla toime 

organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi riikideüleste ohtude ja tugimehhanismidega ning 

toetada riikide ametivõimude tehtavat tööd. 23. juunil otsustasid mu kaasmaalased Euroopa 

Liidust lahkuda ja me peame seda otsust austama. Ühised probleemid ja tiheda koostöö 

vajadus ei kao aga kuhugi. 

– Teiseks, mu senised tööalased valikud näitavad, et olen pühendunud Euroopale. Kõik need 

tööd, mida mul on seni olnud õnn teha, on olnud mu enda valik ning nende läbivaks teemaks 



on olnud Euroopa küsimused. Olen kogu oma tööelu olnud riigiteenistuja ja usun kogu 

hingest avaliku teenistuse väärtustesse ja vastutusse. Mul on õnnestunud tegeleda 

mitmesuguste Euroopa küsimustega, eeskätt välispoliitika vallas, ja läheneda neile eri nurkade 

alt: olen töötanud briti saatkondades Dublinis ja Pariisis, pidanud läbirääkimisi nõukogus, 

olnud kahe voliniku kabinetiülem ja töötanud Ühendkuningriigi välisministeeriumis Euroopa 

küsimuste kõige kõrgema taseme ametnikuna.  

– Kolmandaks peaks mu senine töökogemus võimaldama mul julgeoleku eest vastutava 

volinikuna kohe töösse sukelduda. Olen samasuguste küsimustega tegelenud ka varasematel 

töökohtadel, viimati Põhja-Iirimaa väga spetsiifilistes oludes: kõigepealt briti saadikuna 

Iirimaal ja siis Põhja-Iirimaa ministeeriumi peadirektorina. Seal nägin oma silmaga, mida 

saab teha riikide julgeoleku parandamiseks, kuidas põhiõigused aitavad julgeolekut parandada 

ja kui keeruline on toime tulla dissidentliku terrorismiga.  

Usun, et president Juncker lõi selle uue ametikoha väga õigel hetkel. Kodanikel on 

õiguspärane ootus, et EL tagaks nende julgeoleku. Hiljutise Eurobaromeetri uuringu kohaselt 

on terrorism rahva jaoks üks kõige muret tekitavamaid nähtusi. President Juncker nimetas 

praegusele komisjonile antud poliitilistes suunistes piiriülest kuritegevust ja terrorismi oluliste 

tegutsemist nõudvate valdkondadena: „Meil tuleb /.../ võidelda terrorismi ja 

radikaliseerumisega. Kuid kõige selle juures tuleb meil tagada põhiõigused ja väärtused, 

sealhulgas menetlusõigused ja isikuandmete kaitse.“ 

Need suunised sõnastati kaks aastat tagasi ja komisjon on usinalt tegutsenud tihedama 

koostöö ja paremate süsteemide nimel. Aga maailm on vahepeal väga palju muutunud – ja 

mitte paremuse poole – ning Euroopas toime pandud rünnakute arv on kasvanud. Vajadus 

rakendada täielikult Euroopa julgeoleku tegevuskava ning liikuda toimiva ja tegeliku 

julgeolekuliidu poole on pakilisem ja olulisem kui kunagi varem. Ametisse nimetamise korral 

kavatsen oma aja ja teadmised panna just selle teenistusse, et saavutatust oleks kasu kõigile 

ELi kodanikele. 

Olen täiesti teadlik sellest, kui oluline on, et ametissenimetamise korral tegutseksin ja näiksin 

tegutsevat sõltumatult. Annan ametivande ja pean sellest täielikult kinni. Samuti kavatsen ma 

täita Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 245 

sätestatud kõrgeimaid eetikanorme ning järgida volinike tegevusjuhendit ja asjakohaseid 

läbipaistvusmenetlusi. Koostasin vastavalt tegevusjuhendile oma huvide deklaratsiooni, mis 

on üldsusele kättesaadav. Luban, et vajaduse korral ajakohastan seda. Väldin alati seisukohti 

ja olukordi, mis võiksid seada kahtluse alla minu sõltumatuse, erapooletuse või aususe ning 

kui peaks tekkima olukord, millega võiks kaasneda minu tööülesandeid mõjutav huvide 

konflikt, teatan sellest kohe komisjoni presidendile. Mis puudutab tulevikku, siis taotlen teie 

heakskiitu sellesse ametisse asumiseks ja ametissenimetamise korral keskendun vaid tööle. 

Olen alati püüdnud järgida avaliku teenistuse kõrgeimaid aususe standardeid ja teen seda ka 

edaspidi. Luban järgida kõiki praegusi ja tulevasi minu suhtes kehtivaid sündsuse ja eetika 

nõudeid nii vaimus kui ka sõnas. 

2. Vastutusvaldkonna juhtimine ja koostöö Euroopa Parlamendiga  



Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuivõrd peate end 

parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks enda ja oma vastutusvaldkonna 

üksuste tegevuse eest? 

Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma läbipaistvuse suurendamiseks, 

koostöö tõhustamiseks ning parlamendi seadusandlikele algatustele ja taotlustele 

tõhusate järelmeetmete tagamiseks? Kas olete valmis edastama parlamendile teavet ja 

dokumente kavandatavate algatuste või käimasolevate menetluste kohta võrdsetel 

alustel nõukoguga? 

Volinikuametisse kinnitamise korral pean ennast eelkõige meeskonnaliikmeks president 

Junckeri komisjonile iseloomuliku uue tööstiili vaimus. Oma tegevuses kavatsen järgida 2. 

augustil mulle saadetud missioonikirjas kirjeldatud metoodikat ning toetada rände, siseasjade 

ja kodakondsuse volinikku, juhindudes selle valdkonna asepresidendi, st parema õigusloome, 

institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta eest vastutava 

esimese asepresidendi suunistest. Pean kollegiaalsuse põhimõtet väga oluliseks ning kavatsen 

teha teiste komisjoni liikmetega täieulatuslikku koostööd ning anda neile regulaarselt aru 

toimiva ja tegeliku julgeolekuliidu poole liikumisel tehtud edusammudest.  

Mind hakkab toetama rakkerühm, mis on rajatud komisjoni mitme peadirektoraadi töötajate 

teadmistele ja mida veab siseküsimuste peadirektor. Nagu mu missioonikirjas öeldud, hakkan 

lisaks rände, siseasjade ja kodakondsuse volinikule tegema tihedat koostööd veel mitme 

volinikuga, näiteks kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku, transpordivoliniku ning 

digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikuga, et koos rajada toimiv julgeolekuliit.  

Presidendi poliitilistes suunistes kirjeldatud demokraatlike muudatuste prioriteedi keskmes on 

läbipaistvus. Seda on näha ka suhetes parlamendiga, kellega hakkan koos töötama 

läbipaistvalt, et toimuks avatud, otsekohene ja konstruktiivne dialoog. 

Nagu teisedki volinikud, võtan ma raamlepingu kohaselt poliitilise vastutuse enda juhitavas 

valdkonnas toimuva eest, ilma et see piiraks komisjoni kollegiaalsuse põhimõtet. 

Rakendan parlamendi seisukohtade ja taotluste suhtes raamlepingu sätteid ja jälgin oma 

vastutusalas, et komisjon vastaks ELi toimimise lepingu artikli 225 kohastele parlamendi 

resolutsioonidele ja taotlustele kolme kuu jooksul pärast nende vastuvõtmist.  

Parlament võib olla kindel, et toetan täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu võrdse 

kohtlemise põhimõtet selles osas, mis puudutab koosolekutel osalemist ja info liikumist, nagu 

see on kirjas raamlepingus. 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni küsimused: 

3. Prioriteedid 

Millised on Teie kaks prioriteeti julgeoleku valdkonnas? 

Milliseid konkreetseid meetodeid kavatsete rakendada nende kahe prioriteetse eesmärgi 

saavutamiseks? 



Lähtun oma tegevuses komisjoni 2016. aasta aprilli teatisest „Euroopa julgeoleku tegevuskava 

elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ning liikuda tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu 

poole“.  

Minu eesmärk on see tegevuskava teoks teha, keskenduda konkreetsetele toimingutele, mille 

puhul võib ELi tegutsemisel olla mõju, ja tagada, et teeme reaalseid edusamme toimiva 

julgeolekuliidu elluviimisel. Kavatsen seda teha põhiõigustega kooskõlas oleval ja neid õigusi 

edendaval viisil. Minu arvates on täiesti selge, et selleks, et julgeolek oleks jätkusuutlik, peab 

see toetuma põhiõiguste austamisele. 

Üks mu prioriteete on tugevdada meie ühist võitlust terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 

ning nende tugisüsteemidega. Selle tegevuse keskmes peab olema ennetustöö: eeskätt 

radikaliseerumise peatamine ning vastu astumine terroristlikule propagandale ja vihakõnele. 

Lisaks peaks kasvava terrorismiohuga aitama toime tulla ka kiire kokkuleppe saavutamine 

terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi üle, sest sellega loodav raamistik aitab lahendada 

terroristist välisvõitlejate põhjustatud spetsiifilisi probleeme. Samuti peame peatama 

terroristide juurdepääsu rahastamisele ning relvadele ja lõhkeainele. Nende eesmärkide 

saavutamiseks peavad ELi asutused, eeskätt Europol, andma jõulisema panuse, tegema 

tihedamat koostööd ja toetama tõhusamalt riikide ametiasutuste poolt terroristide ja 

organiseeritud kuritegevuse vastu suunatud operatsioone. 

Minu teine prioriteet on tugevdada meie terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse vastast 

kaitsevõimet ning suurendada meie vastupanuvõimet. Kõigepealt peame keskenduma 

rakendamisele: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil on olnud peamiste 

seadusandlike ettepanekute läbirääkimises ja neis kokkuleppele jõudmises oluline roll. Nüüd 

tuleb need reaalselt rakendada. Peame tagama, et elutähtis infrastruktuur ja pehmed 

sihtmärgid oleksid piisavalt kaitstud. Ühtlasi peaksime tegema palju suuremaid 

investeeringuid küberturvalisusse. Vastupanuvõime tugevdamine eeldab paremat 

teabevahetust. Me peame uurima IT süsteemide üldist maastikku, et näha, mida tuleks 

parandada. Vastupanuvõimet võiksid tugevdada ka julgeolekuga seotud valdkondades 

tehtavad teadusuuringud. 

ELi ees seisvad ohud on mitmetahulised ja üha keerukamad. Julgeolekuliidu portfell hõlmab 

mitut sektorit ja poliitikavaldkonda, milles on nii riikide kui ka ELi tasandil palju osalisi. 

Kavatsen oma tööülesandeid täita koostööaltilt ja kasutada kogu komisjonis olemasolevaid 

teadmisi ning teha koostööd liikmesriikide ja loomulikult ka Euroopa Parlamendiga. 

Konkreetsete praktiliste meetmete elluviimine eeldab ülitihedat koordineeritust ja head 

meeskonnatööd valdkondades, kus EL suudab terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse 

vastases võitluses tõesti midagi muuta. 

 

4. Koordineerimine  

Millisena näete oma suhet kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga, võttes 

arvesse president Junckeri poolt Teile antud missioonikirjas sisalduvat nõuet, mille 



kohaselt „julgeolekuliiduga seotud küsimustes tagab esindatuse Euroopa Parlamendis ja 

nõukogus üldjuhul rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik, üksikjuhtudel võib aga 

asepresident kokkuleppel rände, siseasjade ja kodakondsuse volinikuga otsustada 

teistsuguse esindatuse kasuks“? 

Kas olete valmis osalema kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 

infotunnis, et anda ülevaade oma prioriteetide täitmisest ja arutada sellega seotud 

aktuaalseid teemasid? 

Kui mind peaks volinikuna ametisse kinnitatama, saab Euroopa Parlamendiga julgeolekuliidu 

olulisel teemal tehtava tiheda koostöö keskmes olema just kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjon. Junckeri komisjoni tegevus põhineb koostööl ja meeskonnatööl, et 

saavutada mitmesugused valdkonnaülesed prioriteedid. Volinikud töötavad asepresidentide 

juhitavates meeskondades. Julgeolekuliidu elluviimine on sellise lähenemise hea näide. See 

eeldab tihedat koostööd ja toetust rände, siseasjade ja kodakondsuse volinikule, juhindudes 

selle valdkonna asepresidendi, st parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, 

õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta eest vastutava esimese asepresidendi suunistest. 

Tehtav koostöö hõlmab regulaarset ja süstemaatilist koordineerimist volinike vahel ning 

koostööd Euroopa Parlamendiga, et julgeolekuliidu küsimustes edasi liikuda.  

Ei peaks olema mingit kahtlust, et pean ennast kõigi volinike suhtes kehtiva raamlepingu 

kohaselt parlamendi ees poliitiliselt vastutavaks. Kui mind peaks parlamendi ette kutsutama, 

olen – nagu on öeldud missioonikirjas, mille sain president Junckerilt – valmis tegema 

läbipaistvalt täiemahulist koostööd kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga ja 

parlamendi täiskoguga, et jagada teavet komisjoni tegevuse kohta ja seda selgitada ning 

kuulata ära, mida arvavad parlamendiliikmed, kellest paljudega loodan sisse seada 

regulaarsed ja intensiivsed kahepoolsed kontaktid.  

Olen valmis kaaluma koos kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga kasulikke 

dialoogi pidamise mooduseid, et saaksime koos vaadata läbi minu portfelli prioriteedid ja 

nende elluviimisel tehtud edusammud või arutleda päevakohastel teemadel, toimugu see siis 

vajaduspõhiselt või struktureeritumal moel. 

5. ELi sisejulgeoleku tulemuslik rakendamine 

Pidades silmas Teie vastutusvaldkonna põhiprobleeme, vastake palun järgmistele 

küsimustele. 

– Milliseid samme kavatsete astuda, et tagada kõigi julgeolekuga seotud ja 

heakskiidetud ELi meetmete asjakohane, täielik ja kiire rakendamine liikmesriikides, 

kasutades muu hulgas Euroopa Komisjoni volitusi ELi õigusaktide täieliku ülevõtmise 

ja rakendamise tagamiseks? Kuidas hoiate kursis LIBE-komisjoni? 

– Kas olemasolevad õigusaktid on Teie arvates piisavad selleks, et lahendada praegusi 

probleeme, eelkõige teabe jagamise osas? Kui jah, siis kas võiksite tõenduseks tuua 

näiteid viimasest ajast? Kui ei, siis milline on Teie strateegia, et olukorda parandada? 



ELi ähvardavad terrorismi- ja julgeolekuohud on piiriülesed ja väga keerukad. Et nendega 

tulemuslikult toime tulla, peavad kõik asjaosalised nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil 

andma oma jõulise panuse ja paremini koos töötama.  

Esiteks tuleb teadlikult keskenduda seniste kokkulepete rakendamisele ja olemasolevate 

vahendite täielikule ärakasutamisele. Selles osas näen meie ees tõsiseid probleeme seoses juba 

kokku lepitud ettepanekutega. Kavatsen teha koostööd riikide ametiasutustega, et teha 

kindlaks asjaolud, mis võivad rakendamist takistada, ning pakkuda õigusabi, spetsialistide nõu 

ja võimaluse korral ka rahalist abi, et aidata liikmesriikidel neist probleemidest üle saada. Eriti 

oluline on see broneeringuinfodirektiivi puhul, sest liikmesriigid peavad looma andmete 

töötlemiseks ja jagamiseks broneeringuinfo üksused. Hakkan kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni regulaarselt teavitama rakendamise käigust ja sellest, mida veel on vaja 

teha. 

On ka selliseid vahendeid, mis toimivad, kuid mida ei kasutata alati maksimaalselt (nt 

Schengeni infosüsteem, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaas). Tahan 

välja selgitada, mida saaks teha, et kasutaksime nende vahendite kõiki võimalusi. Veel üks 

näide on siin kohal Prümi raamistik. Piiriüleselt tegutsevate kurjategijate kindlakstegemisel 

võiks sellest olla palju abi, kuid kõik liikmesriigid ei ole astunud selle rakendamiseks 

vajalikke samme.  

Komisjon võib liikmesriike selles küll toetada, kuid liikmesriigid peavad ohjad oma kätte 

võtma. Usun, et nii see komitee kui ka komisjon saavad avaldada tulemusliku rakendamise 

huvides jätkuvat survet. Poliitilisel tasandil esitatud üleskutsed parandada koostööd ja teabe 

jagamist tuleb realiseerida tehnilisel ja praktilisel tasandil. Minu tulevane ülesanne on aidata 

liikmesriike ja riikide ametiasutusi selles tegevuses. 

Vahel võib juhtuda, et peame nõuetekohase rakendamise tagamiseks minema veelgi 

kaugemale. Komisjon kasutab oma aluslepingutest tulenevaid volitusi ja teeb seda ka edaspidi 

ning, kui olukord seda nõuab, ei jäta ma ka rikkumismenetlusi algatamata.  

Mis puudutab minu suhteid kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga, siis 

komisjon teavitab parlamenti regulaarselt oma tööst ja ELi õiguse rakendamisest, sealhulgas 

ka rikkumistest. Komisjoni talitused on kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja 

selle liikmete käsutuses, et jagada teavet julgeolekuga seotud meetmete rakendamise vallas 

tehtava töö kohta, võttes siiski arvesse, et rikkumismenetluste puhul tuleb säilitada nende 

konfidentsiaalsus.  

Mis puudutab minu tegevuskava, siis põhineb see 2016. aasta teatisel julgeolekuliidu kohta. 

Eriti just teabevahetuse vallas on kõige suuremaks prioriteediks tagada olemasolevate 

vahendite täielik kasutamine (nagu eespool öeldud) ja vaadata läbi julgeolekualaste 

infosüsteemide üldine arhitektuur. Komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatises on loetletud rida 

probleeme, mis tuleb lahendada, et olemasolevatest infosüsteemidest võimalikult suurt kasu 

saada. Selleks, et süsteemide lisaväärtus tuleks välja ning et isikuandmed oleksid samas 

kaitstud, peame tagama, et riikide ametiasutused sisestavad süsteemidesse kvaliteetseid 

andmeid, et neid andmeid töödeldakse nõuetekohaselt ja et nendes süsteemides olev teave on 



pädevatele ametiasutustele vajaduse korral kättesaadav. Teatises on esile toodud ka valged 

laigud, mille kõrvaldamiseks oleks vaja luua täiendavaid infosüsteeme ning tagada 

olemasolevate vahel koostalitlusvõime. Ametissenimetamise korral ongi minu ülesanne nende 

probleemide ja valgete laikudega tegelemine, järgides kõigis aspektides põhiõigusi ja eeskätt 

õigust andmekaitsele. Neid eesmärke silmas pidades ja selleks, et luua baas edaspidi kõigi 

asjaomaste infosüsteemide koostalitlusvõime parandamiseks tehtavale tööle, on komisjon 

loonud kõrgetasemelise töörühma. Töörühm hakkab uurima sellise koostalitlusvõime 

saavutamise eri võimaluste õiguslikke, juriidilisi, tehnilisi ja praktilisi aspekte. Minu 

ülesandeks oleks juhtida selle rühma tööd absoluutselt läbipaistval moel koostöös 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga, et rühma töö tulemused oleksid hea 

lähtealus Euroopa Parlamendi ja nõukoguga edasiste võimaluste üle peetavatel aruteludel. 

Minu eesmärk on teha tööd kogu komisjonis ning koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et 

luua ühine strateegia, mis võimaldaks muuta ELi julgeolekuga seotud infosüsteemid 

tulemuslikumaks ja tõhusamaks. 


