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volinikukandidaat Julian KINGi kohta 
 

Austatud härra Buzek 

 

Vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 118 korraldas kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE-komisjon) 12. septembril 2016 volinikukandidaat 

Julian Kingi avaliku kuulamise. Kui Kingi ametisse nimetamise menetlus lõpeb 

positiivselt, saab temast julgeolekuliidu eest vastutav volinik. 

 

Enne kuulamist saatis Euroopa Parlament volinikukandidaadile kirjaliku küsimustiku, 

milles oli kaks komisjonide esimeeste konverentsi poolt heakskiidetud horisontaalset 

laadi küsimust ning kolm LIBE-komisjoni poolt ettevalmistatud küsimust, mis 

puudutavad selle komisjoni vastutusala. Volinikukandidaat vastas küsimustikule 

kirjalikult. 

 

Vastustes kinnitab volinikukandidaat, et tema eesmärk on keskenduda Euroopa 

julgeoleku tegevuskava rakendamisele. Oma kahe prioriteedina nimetab ta võitlust 

terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega ning nendevastase kaitse tugevdamist. 

Volinikukandidaat täpsustab veel, et „vaja on kindlalt keskenduda juba kokkulepitu 

elluviimisele ja kasutada täiel määral olemasolevaid vahendeid“. Ta toonitab, et „ei 

hoidu vajaduse korral rikkumismenetluste algatamisest“. Teabevahetuse vallas lubab 

volinikukandidaat tegeleda probleemide ja puuduste kõrvaldamisega, pidades 

esmatähtsaks olemasolevate süsteemide täielikku kasutamist. 

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga koostöö arendamise kohta ütleb 

volinikukandidaat, et peab end Euroopa Parlamendi ees poliitiliselt vastutavaks ja on 

valmis tegema koostööd nii LIBE-komisjoni kui ka parlamendi täiskoguga, järgides 

Euroopa Komisjoni presidendilt Junckerilt saadud missioonikirjas sisalduvaid nõudeid. 

Ta kinnitab ka valmisolekut kaaluda koos LIBE-komisjoniga, millised oleksid 

kasulikud dialoogivormid – olgu ühekordsed või rohkem struktureeritud –, mille abil 

saaks üle vaadata prioriteedid ja kavade elluviimise ning arutada päevakajalisi teemasid. 

 

 

 

Kuulamise käik 
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Kuulamine algas volinikukandidaadi 15-minutilise sissejuhatava sõnavõtuga, milles ta 

osutas vajadusele luua hästitoimiv ja jätkusuutlik julgeolekuliit. Ta nimetas 

konkreetseid sellekohaseid meetmeid, mille hulka kuuluvad terrorismivastast võitlust 

käsitleva direktiivi vastuvõtmine, Euroopa Liidu ametite osatähtsuse suurendamine, 

radikaliseerumise, terroripropaganda ja internetis levitatava vihakõne tõkestamine, 

olemasolevate teabesüsteemide rakendamine ja kasutamine, süsteemidevahelise 

teabevahetuse võimaluste avamine, välispiiride julgeoleku ning elutähtsate 

infrastruktuuride ja nn pehmete sihtmärkide kaitsmise võimekuse tugevdamine. 

 

Sissejuhatavale sõnavõtule järgnes esimene küsimustevoor, kus kõigi fraktsioonide 

esindajad esitasid kokku kaheksa küsimust. Kui volinikukandidaat oli neile vastanud, 

esitasid LIBE-komisjoni liikmed talle veel 36 küsimust. 

 

Arvestades härra BROKi 9. septembril 2016 saadetud kirja, otsustati, et väliskomisjoni 

nimel esitatakse üks küsimus. Selle esitas parlamendi asepresident ja väliskomisjoni 

aseesimees härra PASCU. Küsimus puudutas sise- ja välisjulgeoleku omavahelist seost. 

 

Küsimustele vastates rõhutas volinikukandidaat muu hulgas vajadust jätkata Europoli 

tugevdamist ning maksimaalselt tõhustada terrorismi ja raske kuritegevuse vastast 

võitlust. Ta nõudis ka radikaliseerumise kõigi vormide vastaste meetmete tugevdamist, 

mis hõlmaks kodanikuühiskonna ja kohalike toimijate aktiivset kaasamist. Vastustes 

kinnitas ta peale selle, et kogu ELi tegevus selles valdkonnas peab olema täielikus 

kooskõlas aluslepingute raamistiku ja põhiõigustega. 

 

Volinikukandidaat esines veel lõppsõnaga. Seejärel tegi juhataja kuulamisest 

kokkuvõtte. 

 

Hinnang 

 

Volinikukandidaadi kirjalike vastuste ning kuulamise käigus suuliselt esitatud 

küsimustele antud vastuste põhjal annab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjon järgmise hinnangu: 

 

Volinikukandidaat on näidanud enda sobivust volinike kolleegiumi liikme kohale 

ja on pädev täitma talle määratud konkreetseid ülesandeid.  

 

Üldiselt on Julian King kogenud, tugevate diplomaadioskustega kandidaat. 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni vastutusalaga seotud küsimuste 

osas tõendas volinikukandidaat, et tunneb oma tulevast vastutusvaldkonda väga hästi. 

 

LIBE-komisjon tunnustab volinikukandidaadi tugevat tahet võidelda organiseeritud 

kuritegevuse ja terrorismi vastu. Nii LIBE-komisjon kui ka volinikukandidaat näevad 

Euroopas viimasel ajal korduvalt toime pandud ohtlikes terrorirünnakutes tõsist 

probleemi. Õiguskaitseasutuste omavaheline teabevahetus, liikmesriikide hästitoimiv 

koostöö ning asjakohased meetmed ennetustegevuses, radikaliseerumisevastases 

võitluses, õiguskaitses ja terrorismi rahastamise takistamiseks on selle lahendamiseks 

eriti olulised tegurid.  

 



3 

 

LIBE-komisjon peab julgeolekuküsimuste voliniku ametikoha loomist õigeks, kuigi 

julgeolekuliidu idee vajab veel täpsustamist, ning tunnustab volinikukandidaadi 

rõhuasetust konkreetsetele operatiivmeetmetele, millel on suur Euroopa lisaväärtus ning 

mis ei sea ohtu euroopalikke väärtusi ja põhiõigusi. Komisjon nendib, et see 

volinikukoht kätkeb endas suurel määral ELi ja selle liikmesriikide jagatud pädevust. 

Seda silmas pidades tervitab komisjon volinikukandidaadi valmidust teha 

liikmesriikidega tihedat koostööd, et tagada olemasolevate vahendite ja asutuste 

maksimaalne rakendamine. 

 

LIBE-komisjon täheldas teatava murega, et Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri 

poolt volinikukandidaadile antud missioonikirjas on märgitud, et „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“. 

Seda arvesse võttes jäi komisjon rahule volinikukandidaadi avaldatud valmisolekuga 

teha vastastikusel usaldusel ja austusel põhinevat koostööd Euroopa Parlamendiga, 

eelkõige konstruktiivset koostööd LIBE-komisjoniga ELi julgeoleku küsimustes, 

kasutades esmajoones korrapärase struktureeritud dialoogi vormi. 

 

LIBE-komisjon tunnustab volinikukandidaadi tugevat rõhuasetust kavade tegelikule 

rakendamisele ning hindab tema valmisolekut teavitada komisjoni regulaarselt kõigi 

tema vastutusvaldkonda kuuluvate ELi vahendite rakendamise hetkeseisust, sealhulgas 

rikkumismenetluste käigust, lähtudes Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 

suhteid käsitleva raamkokkuleppe artikli 44 lõikest 2 ning Euroopa Parlamendi, 

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe punktist 33. Volinikukandidaat lubab vajaduse korral algatada 

rikkumismenetluse eranditult iga liikmesriigi vastu, kes ei järgi ELi õigust.  

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni vastutusalaga seotud küsimuste 

osas tõendas volinikukandidaat oma kindlat valmidust, teadmisi ja Euroopa tasandi 

jaoks vajalikku kvalifikatsiooni. 

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon loodab volinikukandidaadiga 

korrapärast ja viljakat koostööd teha. 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

Koopia: Martin SCHULZ, Euroopa Parlamendi president 


