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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et siseasjade valdkonnas oli 2012. aastal avatud 22 ja 2013. aastal 44 

rikkumismenetlust; taunib asjaolu, et 2013. aastal alustati enamikku hilinenud 

ülevõtmisega seotud rikkumismenetlustest direktiivi 2011/36/EL1 (milles käsitletakse 

inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust) hilinenud ülevõtmise tõttu; märgib, et 

varjupaiga küsimuses on endiselt esitatud väga arvukalt kaebusi; 

2. märgib, et justiitsvaldkonnas oli 2012. aastal avatud 61 ja 2013. aastal 67 

rikkumismenetlust; osutab sellele, et enamik nendest menetlustest puudutas kodakondsust 

ja isikute vaba liikumist; taunib asjaolu, et enamikku hilinenud ülevõtmisega seotud 

rikkumismenetlustest alustati direktiivi 2010/64/EL2 (õiguse kohta suulisele ja kirjalikule 

tõlkele kriminaalmenetluses) hilinenud ülevõtmise tõttu; väljendab muret 

justiitsvaldkonna kaebuste arvu olulise suurenemise pärast 2013. aastal; 

3. tunneb heameelt selle üle, et viimastel aastatel on tehtud märkimisväärseid edusamme 

kahtlustatavate või süüdistatavate isikute kaitseõiguste tugevdamisel ELis; rõhutab, et 

äärmiselt oluline on võtta nõukogu teekaardis3 (kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute 

menetlusõiguste tugevdamise kohta kriminaalmenetluses) sätestatud kõik meetmed üle 

õigeaegselt, täielikult ja korrektselt; juhib tähelepanu sellele, et need meetmed on väga 

olulised kriminaalasjades tehtava ELi õigusalase koostöö korraliku toimimise seisukohast; 

4. märgib, et justiitsvaldkonnas on suurem osa kodanike kaebusi seotud liikumisvabaduse ja 

isikuandmete kaitsega; kordab, et vaba liikumise õigus on üks Euroopa Liidu toimimise 

lepingus sätestatud neljast ELi põhivabadusest ning see õigus on kõikidel Euroopa 

kodanikel; tuletab meelde, et kuna tegemist on ühega Euroopa Liidu põhivabadustest, 

tuleb ELi kodanike õigust teistes liikmesriikides vabalt liikuda, elada ja töötada kindlalt 

hoida ja kaitsta; 

5. rõhutab, et Euroopa ühise varjupaigasüsteemi täielik ülevõtmine ja tõhus rakendamine on 

absoluutne prioriteet; kutsub liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva, et võtta uus 

varjupaigapakett üle korrektselt, õigeaegselt ja täielikult; 

6. rõhutab, et inimkaubandus on raske kuritegu ning kujutab endast inimõiguste ja 

inimväärikuse rikkumist, millega liit ei saa leppida; taunib asjaolu, et inimkaubanduse teel 

ELi jõudvate ja EList lahkuvate inimeste arv kasvab; osutab sellele, et kuigi olemas on 

piisav õigusraamistik, on selle tegelik rakendamine liikmesriikides ikka veel puudulik; 

rõhutab, et praegune olukord Vahemerel on inimkaubanduse tõenäosust suurendanud, 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse 

inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega 

asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (ELT L 101, 15.4.2011, lk 1). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja 

kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1). 
3  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta resolutsioon teekaardi kohta, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate 

või süüdistatavate isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses (ELT C 295, 4.12.2009, lk 1). 
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ning palub liikmesriikidel olla selliste kuritegude toimepanijatega äärmiselt range ja 

kaitsta ohvreid nii hästi kui võimalik; 

7. toonitab, et liikmesriigid peaksid kasutama tõhusalt ära olemasolevaid sätteid 

humanitaarkaalutlustel antavate viisade kohta, sest see võib muude võimaluste kõrval 

kujutada endast alternatiivi ebaseaduslike sisserännumarsruutide kasutamisele, kuna nii 

võimaldatakse kolmandate riikide elanikele ohutut ja seaduslikku viisi riiki sisenemiseks; 

8. tuletab meelde, et Lissaboni lepingu protokolliga 36 ette nähtud üleminekuperiood lõppes 

1. detsembril 2014; rõhutab, et selle üleminekuperioodi lõpule peab järgnema endise 

kolmanda samba meetmete ja nende liikmesriikide õigusaktides rakendamise hindamise 

täpne protsess; juhib tähelepanu sellele, et 2015. aasta aprilli seisuga ei ole Euroopa 

Parlamenti teavitatud õigusalase ja politseikoostöö valdkonna Lissaboni lepingu eelsete 

õigusaktide praegusest olukorrast igas liikmesriigis; palub komisjonil järgida lojaalse 

koostöö põhimõtet ja teha kõnealune teave Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti 

kättesaadavaks; 

9. toonitab asjaolu, et ELi toimimise lepingu artikli 80 kohaselt juhindutakse piirikontrolle, 

varjupaika ja sisserännet käsitlevas ELi poliitikas solidaarsuse ja vastutuse õiglase 

jagamise põhimõtetest, ning juhib tähelepanu asjaolule, et ELi toimimise lepingu artiklit 

80 ei ole alati nõuetekohaselt kohaldatud ning seda võib käsitleda kui aluslepingu sätete 

rikkumist; 

10. tuletab meelde, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta on õiguslikult siduv; kutsub komisjoni 

kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles jälgima hoolikalt Euroopa Liidu lepingu 

artikli 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslike põhimõtete täitmist ning tagama ELi 

õiguse rakendamise liikmesriikides kooskõlas harta sätetega; palub komisjonil kasutada 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eksperditeadmisi, et teha kindlaks juhtumid, kus 

Euroopa Liidu lepingu artikli 2 sätteid koostoimes hartaga rikutakse, ning palub 

komisjonil alustada selliste rikkumiste ilmnemisel rikkumismenetlust;  

11. tuletab meelde, et Euroopa Ülemkogu 2014. aasta juuni järeldustes nimetati vabadusel, 

turvalisusel ja õigusel rajaneva ala järgmise viie aasta üldprioriteedina olemasolevate 

õigusaktide ja poliitikameetmete järjepidevat ülevõtmist, tõhusat rakendamist ja 

konsolideerimist; palub komisjonil pöörata rohkem tähelepanu selle kontrollimisele ja 

tagamisele, et liikmesriigid rakendaksid ELi õigust ka tegelikkuses; on seisukohal, et see 

peab olema poliitiline prioriteet, arvestades suurt lõhet, mis valitseb sageli liidu tasandil 

vastu võetud poliitika ja selle riikide tasandil rakendamise vahel; ergutab riikide 

parlamente osalema rohkem Euroopa tasandi aruteludes ning ELi õiguse kohaldamise 

järelevalves, eelkõige siseasjade valdkonnas; 

12. rõhutab, et oma 11. septembri 2013. aasta resolutsioonis Euroopa ohustatud keelte ja 

keelelise mitmekesisuse kohta Euroopa Liidus 1 tuletas parlament meelde, et komisjon 

peaks pöörama tähelepanu asjaolule, et mõned liikmesriigid ja piirkonnad seavad oma 

poliitikaga ohtu keelte püsimajäämise oma territooriumil, isegi kui need keeled ei ole 

Euroopa kontekstis ohus, ning kutsus komisjoni üles tegelema haldus- ja õiguslike 

tõketega, mis takistavad ohustatud keeltega seotud projekte, kuna tegemist on arvuliselt 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0350. 
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väikeste keelekogukondadega; palub komisjonil sellega seoses võtta ELi õiguse 

kohaldamist hinnates hoolikalt arvesse vähemusrühmadesse kuuluvate isikute õigusi; 

13. rõhutab, et mitte ainult vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas, vaid ka 

teistes poliitikavaldkondades tuleb parandada kodanike juurdepääsu teabele ja 

dokumentidele ELi õiguse kohaldamise kohta; palub komisjonil selgitada välja parimad 

võimalikud viisid selle saavutamiseks, kasutada olemasolevaid teavitamisvahendeid 

läbipaistvuse suurendamiseks ja tagada nõuetekohane juurdepääs teabele ja 

dokumentidele ELi õiguse kohaldamise kohta; palub komisjonil teha ettepanek võtta vastu 

õiguslikult siduv instrument kodanike kaebuste menetlemise halduskorra kohta; 

14. tuletab meelde, et Euroopa Liidu institutsioonid ning eelkõige komisjon ja nõukogu 

peavad täielikult kohaldama ja täitma läbipaistvuse ja dokumentide juurdepääsetavuse 

küsimuses ELi õigust ja väljakujunenud kohtupraktikat; nõuab sellega seoses määruse 

(EÜ) nr 1049/20011 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni dokumentidele) ning sellega seotud Euroopa Liidu Kohtu otsuste tulemuslikku 

kohaldamist; 

15. tervitab komisjoni poolt viimastel aastatel tehtud jõupingutusi ja tunnustab erinevaid 

meetmeid, mis on kehtestatud liikmesriikide abistamiseks rakendamisel (vastavustabelid, 

vastavuskontroll, tulemustabelid ja baromeetrid, suunised jne); arvab siiski, et teave ELi 

õiguse rakendamise kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas peaks 

olema struktureeritum, üksikasjalikum, läbipaistvam ja kättesaadavam; juhib tähelepanu 

sellele, et iga-aastast järelevalvearuannet võiks täiendada muud meetmed, mis 

võimaldaksid Euroopa Parlamendil olla korrapärasemalt ja põhjalikumalt kursis 

rakendamise seisu, viivituste, ebakorrektse ülevõtmise, ebakorrektse rakendamise ja 

rikkumismenetlustega kõigi justiits- ja siseasjade, aga ka muude valdkondade vastuvõetud 

õigusaktide puhul; palub, et komisjon teeks vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa 

Komisjoni suhete raamkokkuleppe2 punkti 44 teisele lõigule parlamendile kättesaadavaks 

kokkuvõtliku teabe kõikidest rikkumismenetlustest, mis on algatatud endise kolmanda 

samba vahendite ja seotud küsimuste suhtes; 

16. tuletab meelde, et tegeliku Euroopa õigusruumi sujuv toimimine viisil, millega austatakse 

liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme ja traditsioone, on ELi seisukohast ülioluline ning 

ELi õigusaktide täielik, korrektne ja õigeaegne rakendamine on selle eesmärgi täitmiseks 

vajalik eeltingimus. 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).  
2 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47. 
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