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Muudatusettepanek 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Arvamuse projekt
Lõige 2 – punkt a

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a) ELi uut visiooni ja peamisi eesmärke 
pärast 2009. aastat;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ioannis Varvitsiotis

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. Tulevane VTÕA 
õigusloomeprogramm peaks edendama 
kriminaalasjadega seotud politsei- ja 
õigusalase koostöö meetmeid, võttes 
arvesse uues aluslepingus sätestatud 
kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise 
põhimõtet ja lihtsustades seega piiriülest 
koostööd liikmesriikide vahel ning olles 
suunatud tulevase Euroopa 
kriminaalõiguse väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Johannes Voggenhuber

Arvamuse projekt
Lõige 4 – punkt b

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(b) luua tugevamad ja püsivad suhted 
Euroopa ja liikmesriikide kohtunike ja 

(b) luua tugevamad ja püsivad suhted 
Euroopa ja liikmesriikide õigusloojatega 
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õigusloojatega liikmesriikidega jagatavate 
pädevuste küsimustes.

ühelt poolt ning Euroopa ja liikmesriikide 
kohtunikega teiselt poolt liikmesriikidega 
jagatavate pädevuste küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Maria da Assunção Esteves

Arvamuse projekt
Lõige 4 – punkt b

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(b) luua tugevamad ja püsivad suhted 
Euroopa ja liikmesriikide kohtunike ja 
õigusloojatega liikmesriikidega jagatavate 
pädevuste küsimustes.

(b) luua tugevamad ja püsivad suhted 
Euroopa ja liikmesriikide õigusloojatega 
liikmesriikidega jagatavate pädevuste 
küsimustes. 

Or. pt

Muudatusettepanek 5
Johannes Voggenhuber

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. VTÕA mitmeaastast programmi tuleks 
jätkuvalt käsitleda iga-aastasel arutelul, kus 
keskendutakse põhiõiguste kaitsele 
Euroopa Liidus, põhiõiguste harta 
rakendamisele ning sellele, kuidas 
liikmesriigid järgivad Euroopa Liidu 
lepingu uues artiklis 6 kehtestatud väärtusi 
ja põhimõtteid. Aluseks tuleks võtta 
nõukogu, komisjoni ja Euroopa 
Põhiõiguste Ameti aruanded.

6. VTÕA mitmeaastast programmi tuleks 
jätkuvalt käsitleda iga-aastasel arutelul, kus 
keskendutakse põhiõiguste kaitsele 
Euroopa Liidus, põhiõiguste harta 
rakendamisele ning sellele, kuidas 
liikmesriigid järgivad Euroopa Liidu 
lepingu uues artiklis 6 kehtestatud väärtusi 
ja põhimõtteid. Aluseks tuleks võtta 
nõukogu, komisjoni ja Euroopa 
Põhiõiguste Ameti aruanded. Euroopa 
Parlament jagab nõukogu 
eesistujakolmiku (FR,CZ,SW)1 arvamust, 
et „31. detsembriks 2009 tuleb vajadusel 

                                               
1 Nõukogu 18-kuulise programmi projekt nr 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.en08.pdf
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läbi vaadata Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ameti mandaat” ja et niisugune 
läbivaatamine annab võimaluse 
süvendada koostööd Euroopa Nõukogu, 
selle peasekretäri, Euroopa Nõukogu 
inimõiguste erivoliniku ja 
asjassepuutuvate Parlamentaarse 
Assamblee komiteedega.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. Üldisema iseloomuga on küsimus 
sellest, kuidas seoses VTÕA poliitikatega 
rakendada uusi aluslepingu sätteid, mis 
käsitlevad delegeeritud ja rakendusvolitusi 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 
290 ja 291). Järgida tuleks üldpõhimõtet, 
et põhiõiguste kaitse kohaldamisala 
mõjutada võiva meetme vastuvõtmisel 
tuleks rakendada volituste delegeerimise 
korda, mis annab parlamendile pädevuse 
otsus tühistada.

9. Üldisema iseloomuga on küsimus 
sellest, kuidas seoses VTÕA poliitikatega 
rakendada uusi aluslepingu sätteid, mis 
käsitlevad delegeeritud ja rakendusvolitusi 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 
290 ja 291). Piiramata Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 290, mille 
kohaselt valdkonna olemuslikud aspektid, 
nagu näiteks põhiõiguste kasutamise 
piiramine, sätestatakse alati 
seadusandliku aktiga, tuleks järgida
üldpõhimõtet, et põhiõiguste kaitse 
kohaldamisala mõjutada võiva meetme 
vastuvõtmisel tuleks rakendada volituste 
delegeerimise korda, mis annab 
parlamendile pädevuse otsus tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Arvamuse projekt
Lõige 11
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. Üleminekuetapil seisab parlament 
silmitsi mitmete muutustega menetluses 
olevate õigusaktide vormi ja sisu osas. 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvates peaks parlament jääma 
nõudmise juurde sõlmida 
institutsioonidevaheline kokkulepe, millega 
täiemahulise kohtuliku kontrolli 
võimaldamiseks peatatakse põhiõiguste 
mõõdet sisaldavad menetluses olevad 
kolmanda samba õigusaktide ettepanekud 
kuni uue aluslepingu jõustumiseni. See 
võib puudutada näiteks selliseid meetmeid 
nagu terrorismi käsitleva raamotsuse 
ümbersõnastamine.

11. Üleminekuetapil seisab parlament 
silmitsi mitmete muutustega menetluses 
olevate õigusaktide vormi ja sisu osas. 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvates peaks parlament jääma 
nõudmise juurde sõlmida 
institutsioonidevaheline kokkulepe, millega 
ühtse kohtuliku kontrolli võimaldamiseks 
kogu liidus peatatakse põhiõiguste mõõdet 
sisaldavad menetluses olevad kolmanda 
samba õigusaktide ettepanekud kuni uue 
aluslepingu jõustumiseni. See võib 
puudutada näiteks selliseid meetmeid nagu 
terrorismi käsitleva raamotsuse 
ümbersõnastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Maria da Assunção Esteves

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. Üleminekuetapil seisab parlament 
silmitsi mitmete muutustega menetluses 
olevate õigusaktide vormi ja sisu osas. 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvates peaks parlament jääma 
nõudmise juurde sõlmida 
institutsioonidevaheline kokkulepe, millega 
täiemahulise kohtuliku kontrolli 
võimaldamiseks peatatakse põhiõiguste 
mõõdet sisaldavad menetluses olevad 
kolmanda samba õigusaktide ettepanekud 
kuni uue aluslepingu jõustumiseni. See 
võib puudutada näiteks selliseid meetmeid 
nagu terrorismi käsitleva raamotsuse 
ümbersõnastamine.
Samas võib koheselt vastu võtta kõik 
menetluses olevad kolmanda samba alla 

11. Üleminekuetapil seisab parlament 
silmitsi mitmete muutustega menetluses 
olevate õigusaktide vormi ja sisu osas. 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvates peaks parlament jääma 
nõudmise juurde sõlmida 
institutsioonidevaheline kokkulepe, millega 
täiemahulise kohtuliku kontrolli 
võimaldamiseks menetluses olevate
kolmanda samba õigusaktide ettepanekute 
üle tuleks esimesel lugemisel tagada 
nõuandemenetlusega samaväärne 
menetlus koos 
kaasotsustamisemenetlusega. 
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kuuluvad ettepanekud, mille mõju 
põhiõigustele ja -vabadustele on piiratud, 
nt raamotsused tagaseljaotsuste 
jõustamise kohta, Eurojusti tugevdamise 
otsus, otsus Euroopa õigusalase koostöö 
võrgustiku kohta. Kõik need teemad on 
õigusalase koostöö tugevdamisel olulised.

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Maria da Assunção Esteves

Arvamuse projekt
Lõige 16 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

16 a. Kui liikmesriigid kasutavad 
kriminaalasjades Euroopa Liidu 
toimimise lepingus (artikli 82 lõige 3 ja 
artikli 83 lõige 3) sätestatud 
seadusandliku tavamenetluse peatamist, 
saadab kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni esimees Euroopa 
Ülemkogule kirjaliku teate oma arutelude 
tulemusel vastu võetud seisukohaga.

Or. pt

Muudatusettepanek 10
Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 17 – punkt d

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

d) Eurojusti täiustamiseks Euroopa 
Prokuratuuri moodustamine.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Renate Weber

Arvamuse projekt
Lõige 17 – punkt d a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

d a) rohelise raamatu koostamine 
Euroopa kriminaalõiguse kohta seoses 
kohtualluvusega, mille alusel saab 
seejärel moodustada Euroopa 
Prokuratuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Johannes Voggenhuber

Arvamuse projekt
Lõige 17 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

17 a. Euroopa Parlament tervitab 
eesistujakolmiku hinnangut, mille 
kohaselt peaks „sunnimeetmetega 
kaasnema vastavad eeskirjad üksikisiku 
õiguste tugevdamiseks, olgu ta kas 
kahtlusalune, ohver või tunnistaja. 
Ohvrite õiguste võimalik areng 
vaadatakse läbi komisjoni hinnangu 
alusel ohvrite seisundit 
kriminaalmenetluses käsitleva raamotsuse 
rakendamise kohta. Pärast Lissaboni 
lepingu jõustumist oodatakse komisjonilt 
või liikmesriikidelt õigusakti ettepanekut 
menetlusõiguste kohta 
kriminaalmenetluses”.

Or. en
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