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I. SISSEJUHATUS

COREPER võttis 7. jaanuaril 2010 teadmiseks Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, 

Itaalia, Ungari, Poola, Portugali, Rumeenia, Soome ja Rootsi poolt esitatud algatuse võtta vastu 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa lähenemiskeelu kohta (17513/09 COPEN 247 + 

COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

Nõukogu (justiits- ja siseküsimused) jõudis 4. juunil 2010 järeldusele, et on olemas piisav toetus 

tekstile, mis võetaks aluseks Euroopa Parlamendiga peetavatel läbirääkimistel (10384/10 

COPEN 127 CODEC 498).

Eesistujariik alustas arutelu Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajatega, et jõuda teksti suhtes 

kokkuleppele esimesel lugemisel. Kokkulepet siiski ei saavutatud ja hääletus Euroopa Parlamendi 

esimese lugemise seisukoha üle toimus 14. detsembril 2010.

Pärast arutelu nõukogu ettevalmistavates organites toimus 20. septembril 2011 uus kolmepoolne 

kohtumine Euroopa Parlamendiga ja saavutati esialgne kokkulepe õigusakti teksti suhtes.

II. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

Saavutamaks nõukogus piisavat toetust, lepiti Euroopa Parlamendiga peetud läbirääkimistel kokku 

järgmistes muudatustes.

a) Õigusakti reguleerimisala on osaliselt muudetud, tihendades seost Euroopa lähenemiskeelu 

väljaandmise võimaluse ja kuriteo toimepanemise vahel (artikkel 1). Selle muudatuse eesmärk on 

selgitada õigusakti seost ELi toimimise lepingu artikli 82 lõikes 1 sisalduva õigusliku alusega.
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b) Samal eesmärgil on veelgi täpsustatud, et Euroopa lähenemiskeelu aluseks olev kaitsemeede 

peab tulenema kriminaalasjas tehtud otsusest (artikli 2 lõige 2).

c) Tagamaks õigusakti võimalikult ulatuslikku kohandatavust kuriteoohvrite kaitset käsitlevate 

erinevate õigussüsteemidega liikmesriikides, on lisaks täpsustatud, et kui eespool nimetatud 

tingimused on täidetud, siis ei ole oluline, milline asutus Euroopa lähenemiskeelu aluseks oleva 

kaitsemeetme kehtestab (põhjendus 9), ning et Euroopa lähenemiskeeldu täide saatev liikmesriik 

võib kooskõlas oma siseriikliku süsteemi eripäradega võtta haldus-, tsiviil- või kriminaalmeetmeid 

(artikkel 9).

d) Direktiivi põhjendusi on vastavalt kohandatud.

e) Artiklile 13 on lisatud uus lõige (vt lõige 4), milles selgitatakse seost Euroopa lähenemiskeelu 

väljaandmise ning tingimuslikke meetmeid ja alternatiivseid mõjutusvahendeid käsitlevate otsuste 

vastastikust tunnustamist käsitleva nõukogu raamotsuse 2008/947/JSK kohaste menetluste vahel.

III. KOKKUVÕTE

Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kompromissi, milleni jõuti nõukogu ja Euroopa 

Parlamendi vahelistel läbirääkimistel, mille läbiviimist komisjon lihtsustas. Nõukogu (justiits- ja 

siseküsimused) võttis 23. septembril 2011 kokkuleppe kavandi teadmiseks ja kinnitas oma 

valmisolekut uus tekst heaks kiita. Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) 

ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (FEMM) otsustasid 4. oktoobril 2011 anda 

oma esimeestele volituse saata COREPERi eesistujale kiri, milles märgitakse, et kui nõukogu 

edastab Euroopa Parlamendile ametlikult oma seisukoha, mis on esitatud kirja lisas esitatud kujul, 

soovitaksid nad komisjoni esimeestena, et Euroopa Parlamendi täiskogu istungil kiidetaks nõukogu 

seisukoht pärast õiguskeelelist kontrolli parlamendi teisel lugemisel muudatusteta heaks.

COREPER kinnitas kokkuleppe 6. oktoobril, et edastada tekst nõukogule poliitilise kokkuleppe 

saavutamiseks.

________________
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– Järgmiste dokumentide vastuvõtmine:
a) nõukogu seisukoht
b) nõukogu põhjendused
– Nõukogu avaldus
ÜHISED SUUNISED
Konsulteerimistähtaeg Horvaatiaga: 23.11.2011

Nõukogu avaldus, mis käsitleb terviklikku lähenemisviisi

lähenemiskeelu tunnustamise küsimuse suhtes

Nõukogu tervitab Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

vastuvõtmist kui olulist sammu kuriteoohvrite kaitsmisel Euroopa Liidus.
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Võttes arvesse, et käesolev direktiiv keskendub kriminaalasjades võetavatele kaitsemeetmetele ja 

arvestades liikmesriikide erinevaid õigustavasid antud valdkonnas, on nõukogu teadlik sellest, et 

käesolevat õigusakti peab tulevikus täiendama sarnane mehhanism tsiviilasjades võetavate 

kaitsemeetmete vastastikuseks tunnustamiseks.

Sellega seoses tuletab nõukogu meelde, et praegu vaadatakse nõukogu ettevalmistavates organites 

läbi komisjoni poolt 18. mail 2011. aastal esitatud ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse kohta tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta.

Vastavalt oma 10. juuni 2011. aasta resolutsioonile, mis käsitles tegevuskava ohvrite õiguste 

tugevdamiseks ja kaitseks, eriti kriminaalmenetluses (vt meede C), võtab nõukogu kohustuse jätkata 

selle ettepaneku analüüsimist esmakorras. Samuti kohustub nõukogu tagama, et kõnealuse 

õigusaktiga täiendatakse Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi sätteid, nii et kahe õigusakti

kombineeritud kohaldamisala võimaldab liikmesriikidevahelist koostööd hoolimata nende 

siseriiklikest süsteemidest, mis võimaldab saavutada võimalikult suure arvu kaitsemeetmeid 

ohvritele.

________________________
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