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1 Dok 15446/05, vt ka komisjoni teatis „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme 
strateegia”, KOM (2005)491.

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme olulisus 
suureneb koos Euroopa Liidu sisese vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
kujunemisega, mida on töötatud välja järjestikustel Euroopa Ülemkogudel Tamperes 
ja Haagis, et reageerida terrorirünnakute, suureneva ebaseadusliku rände ja 
salakaubaveo välisele survele.

Selles kontekstis oli strateegia vastuvõtmine ja rakendamine vajalik, et selgitada ELi 
kõnealuse valdkonna välistegevuse eesmärke. 2005. aasta detsembris võttis Euroopa 
Ülemkogu vastu „JSK-välise mõõtme strateegia: üleilmne vabadus, turvalisus ja õigus”1.

Euroopa Liidu sisest vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala on võimalik saavutada 
üksnes tihedas koostöös kolmandate riikidega, sest sellised ELi sees kodanike turvalisust 
ohustavad küsimused nagu ränne, terrorism, organiseeritud ja raske kuritegevus on oma 
olemuselt rahvusvahelised, ning EL ei tohiks käituda liiga enesekindlalt.

Kõnealust poliitikat on võimalik seaduslikult välja töötada üksnes siis, kui Euroopa kodanike 
demokraatlikuks esindajaks valitud Euroopa Parlament kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikli 6 lõikega 1 selles protsessis osaleb.

Kuna eesistujariik ei ole Euroopa Liidu lepingu artikli 21 kohaselt ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika põhiaspektide ning peamiste valikute osas Euroopa Parlamendiga piisavalt 
konsulteerinud, siis näitab Euroopa Parlament üles initsiatiivi ja väljendab oma seisukoha 
käesolevas omaalgatuslikus raportis. 

Raportöör soovib, et kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni omaalgatusliku 
raporti projekt sisaldaks 2007. aasta juuni soovitust Euroopa Ülemkogule.

Esiteks nõuab raportöör selgitust ELi tegevuste kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala välispoliitilise mõõtme osas. Dubleerimise vältimiseks ning parema koostöö ja 
koordineerimise tagamiseks kõnealuses valdkonnas tuleb ELi institutsioonid ja vahendid muuta 
tõhusamaks. Enamgi veel, olulise tähtsusega on ka vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala, Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkondade 
tegevuste parem omavaheline koordineerimine. 

Nõudes jätkuvalt Euroopa põhiseaduse lepingu protsessi jätkumist, nõuab raportöör Euroopa 
Liidu lepingu artikli 42 passerelle’i sätte kasutamist, mis tooks kaasa tõhususe kasvu. 
Seepärast peab ta kahetsusväärseks, et Tampere Ülemkogu ei suutnud kõnealuses küsimuses 
kokkuleppele jõuda.

Käesolevas töödokumendis on esitatud mõned võimalikud vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva alaga seotud põhilised teemad, mida vastavalt Euroopa Parlamendi ja eesistujariigi 
prioriteetidele raporti projektis edasi arendatakse.
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2 Dok 5003/1/07.

Käesolev dokument võtab arvesse järgmist:
Mitut eesistumisperioodi hõlmav justiits- ja siseküsimuste alane välissuhtlemise 1)
tööprogramm;2

strateegias ette nähtud tegevusele suunatud plaanide osas kuni tänaseni tehtud töö;2)
järjestikuste Euroopa Ülemkogude, sealhulgas 2006. aasta detsembri ülemkogu, 3)
määratletud lõppjäreldused ja eesmärgid;
komisjoni ja nõukogu sekretariaadi poolt 2006. aasta lõpus koostatud strateegia 4)
rakendamise täiendava hindamise aruanded.

I. PÕHIÕIGUSED

Mis tahes välistegevuse strateegia vastuvõtmise võtmetingimuseks on põhiõiguste austamine.

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitiline mõõde peaks aitama kaasa 
põhiõiguste kaitse täiendavale tagamisele ELis ning tulemusliku täiendava koostöö
arendamisele ELi, ÜRO põhiõiguste nõukogu, Euroopa Nõukogu ja kõigi kõnealuses 
valdkonnas tegevate asjakohaste asutuste vahel.

Kolmandate riikidega sõlmitavate kõigi suhete keskmes peaks olema põhiõiguste ja 
liikmesriikide rahvusvaheliste kohustuste, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga
võetud kohustuste, austamine.

Arvestades, et isegi ELi poliitikavaldkondi tuleb põhiõiguste täitmise valguses hinnata, peab 
Euroopa Põhiõiguste Amet olema sõltumatu, usaldusväärne ja tõhus. Eelkõige peaks amet 
pöörama tähelepanu ELi liikmesriikidele, kuid ei tohiks jätta kõrvale kolmandate riikidega 
seotud küsimuste käsitlemist, kui need on seotud ELi sisepoliitika rakendamisega. 
Dubleerimise vältimiseks tuleb vajalikul määral arvestada Euroopa Nõukogu ja OSCE tööga. 
Parema sidususe ja täiendavuse nimel tuleks koostööd nende üksustega tõhustada.

Pidades silmas kõiki nimetatud tegureid, peaks Euroopa Parlament parandama põhiõiguste 
rakendamise hindamise metoodikat kolmandates riikides, nagu märgiti ka väliskomisjoni 
eelmises selleteemalises töös.

Eriti tuleks pöörata tähelepanu põhiõiguste mõju hindamisele kooskõlas Voggenhuberi 
aruandega teatise „Põhiõiguste harta järgimine komisjoni õigusaktide ettepanekutes. 
Korrapärase ja nõuetekohase kontrollimise metoodika” kohta.

II. VÄLISPIIRID JA VIISAD
Tõhus integreeritud välispiiride haldus on ülioluline võitlemaks selliste ohtudega nagu 
terrorism ja organiseeritud kuritegevus. Piirihaldus on Euroopa naabruspoliitika
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võtmeküsimus, mille raames luuakse tegevuskavade abil koostööõhustik terrorismi, 
organiseeritud kuritegevuse ja narkootikumide vastu võitlemiseks.

Kõrgtehnoloogia ja biomeetria täit kasutamist piirikontrollis takistavad ikka veel mitmed 
(eelkõige eraelu puutumatusega seotud) õiguslikud küsimused, mis tuleb kindlasti lahendada.

Rangelt kontrollitavate biomeetriliste andmete kasutamine tõstatub ka viisade väljastamisel 
(VIS, ühiste konsulaarjuhiste muutmine).

Viisarežiimi lihtsustamise leping VENEMAAGA:
2006. aastal kirjutati alla leping, mis on tõstatanud küsimuse, kas lihtsustamine on ikka 
vastastikune, kuna Venemaale reisimine on jätkuvalt keeruline. Enamgi veel, ilma demokraatia 
ja õigusriigi tingimuste täitmiseta ei tohi mingist viisarežiimi lihtsustamisest juttu olla 
(vastastikuse inimõiguste ja demokraatiaklausli puudumine).

III. TERRORISM

ELi terrorismivastane poliitika peaks olema täielikult kooskõlas õiguspärasuse, 
proportsionaalsuse ja tõhususe põhimõtetega. Enamgi veel, iga väljatöötatud 
julgeolekumeetme keskmes peaks olema üksikisiku ja vabaduse kaitse. 

Nii nagu USA on toiminud oma terrorismi peatamiseks volitamise seaduse (Patriot Act) puhul, 
võiks kuus aastat pärast 11. septembrit anda hinnangu ka mõnedele kõnealuse valdkonna 
rahvusvaheliste algatuste (rahapesu, finantsvaldkond jne) tõhususele.

ELil tuleks jätkata institutsioonide loomise toetamist kolmandates riikides; teha kolmandate 
riikidega koostööd terroristide värbamist ja rahastamist käsitlevates küsimustes; jätkata ÜRO
kui võtmeorganisatsiooni toetamist; parandada suhteid USAga; lisada kolmandate riikidega 
sõlmitavatesse lepingutesse terrorismivastased sätted; parandada ELi ja Venemaa koostööd 
kriitilise infrastruktuuri kaitsmise osas.

IV. ORGANISEERITUD KURITEGEVUS 

ELis on selles valdkonnas palju rakendusmeetmeid, mis on põhimõtteliselt muude 
rahvusvaheliste (ÜRO) algatustega kooskõlas. Siiski on vaja koordineerida ELi 
lähenemisviisi organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele, mis täna on veel liiga 
killustatud. 

Kõnealuses etapis tuleb põhitähelepanu pöörata järgmisele:
kolmandate riikidega peetava dialoogi tõhustamine, käsitledes organiseeritud §
kuritegevuse algpõhjuseid; 
institutsionaalne areng ja võimekuse tõstmine kolmandates riikides; §
korruptsioonivastase tegevuse tõhustamise tegevuskavade rakendamine – ÜRO §
korruptsioonivastase konventsiooni (2003) on allkirjastanud kõik ELi liikmesriigid 
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peale Sloveenia ja Eesti. Paljud ELi liikmesriigid ei ole seda veel ratifitseerinud – kiire 
ratifitseerimine on praeguses etapis oluline;
keskendumine ohvrite kaitsele ja ennetustööle;§
kuritegevust käsitleva teabe ja luureandmete vahetuse parandamine;§
politsei operatiivkoostöö ja õigusalase koostöö suurendamine.§

ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastane konventsioon ja selle kolm 
protokolli – mõnedel liikmesriikidel (Tšehhi Vabariigil, Kreekal, Iirimaal ja Luksemburgil) 
tuleb see konventsioon alles ratifitseerida.

Inimkaubanduse vastu võitlemiseks peab rände-, tööhõive-, sotsiaal-, arengu-, välis-, naabrus- 
ja viisapoliitika väljatöötamine olema sidus (hõlmates meetmeid, mis käsitlevad algpõhjuseid 
päritoluriikides).

Uimastikaubandus – võtmetähtsusega on uimastialase dialoogi pidamine maailma erinevate 
piirkondadega (erilist tähelepanu tuleb pöörata Balkani riikidele, Afganistanile, Pakistanile ja 
Pärsia lahe riikidele).

V. POLITSEI-, LUURE- JA ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ

Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse kõigi vormidega võitlemisel on oluline tõhus ja 
tulemuslik politsei, mis teeb koostööd teiste organisatsioonidega (Europol) ja oma partneritega 
teistes riikides.

Selles osas loetakse tõeliselt edukaks ELi ja USA vahelist väljaandmislepingut ja lepingut 
õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades, mis aitavad kaasa julgeoleku kaalutlustel 
teostatavale teabevahetusele.

Isikuandmete kaitse – andmekaitse erinevused esimese ja kolmanda samba all ei mõjuta mitte 
üksnes kodanike õigust isikuandmete kaitsele, vaid ka õiguskaitse tõhusust ja liikmesriikide 
vahelist usaldust. Euroopa Parlament kordab oma soovi sammaste ühendamiseks, mida 
liikmesriigid on ühehäälselt toetanud juba põhiseaduse lepingu koostamise ajal. Praegusel 
hetkel võimaldaks Euroopa Liidu lepingu artikli 42 passerelle’i sätte kasutamine luua püsiva 
sammastevahelise andmekaitse raamistiku, vältides sammaste- vahelist kunstlikku jagamist. 

Lennureisijate andmeid käsitlev leping – EL vajab USAga lepingut, milles oleksid 
sätestatud põhiõiguste austamine ja järgmised võtmeelemendid:

millised andmed on vajalikud tuvastamise eesmärgil ja millised reisijate „käitumise”–
tõttu (andmete piiramise vajadus);
asutuste nimekiri, kes võiksid andmeid jagada;–
andmete säilitamise periood;–
täpsustamise võimalus, lennuettevõtjate vastutus, edasikaebamise õigus jne.–

Lepingus käsitletavate kodanike seadusliku ja demokraatliku esindajana peaks Euroopa 
Parlament olema aktiivselt kaasatud USAga peetavate lepingu läbirääkimiste dialoogi.
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3 KOM (2005)388.

VI. RÄNNE

Euroopa tasandil tuleks kehtestada üldine ühine rändepoliitika, mis käsitleks samaaegselt 
nii ebaseaduslikku kui ka seaduslikku rännet. Kõnealune poliitika peab põhinema põhiõiguste, 
seaduste ja kohustuste austamisel. See tuleb koostada koostöös päritolu- ja transiitriikidega –
ELil tuleks suhteid nende riikidega edendada (ühine areng, rände aluspõhjustega võitlemine, 
rändajate toetamine nende kodumaal pärast naasmist, ajude äravoolu ohjeldamine, ringränne 
jne).

Rände valdkonna prioriteet peaks olema koostöö Aafrika riikidega ja nõukogu poolt 2005. 
aasta detsembris vastu võetud „Üldine lähenemisviis migratsioonile” rakendamine. 

Tagasipöördumise poliitika – EL vajab selgeid ühiseeskirju tagasipöördumise kohta, mis 
austaksid asjaomaste isikute inimõigusi ja põhivabadusi. ÜRO Pagulaste Ülemkomissari ja 
Euroopa Nõukoguga peetav dialoog peaks olema intensiivsem ja paremini struktureeritud.

Tagasivõtulepingute sõlmimine on prioriteet. Kolmandate riikidega peetavate läbirääkimiste 
ajal peaksid nõukogu ja komisjon Euroopa Parlamenti korrapäraselt teavitama, järgides heas 
usus tehtava koostöö põhimõtet.

Tagasivõtuleping Venemaaga on tõstatanud üldisi küsimusi (kuidas tagada inimõiguste 
austamine (massilise) tagasisaatmise korral? milliste kriteeriumide alusel määratakse, et riik, 
kuhu rändajad tagasi lähevad, on demokraatlik õigusriik, millel on toimiv õigussüsteem?) ning 
konkreetseid küsimusi (puudub vahetegemine varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike rändajate 
vahel).

VII. VARJUPAIGAPOLIITIKA

1951. aasta Genfi konventsiooni kohaselt peavad pagulased saama kiiret ja tõhusat kaitset, 
vältides samas süsteemi ärakasutamist ja tagades tagasilükatud varjupaigataotlusega 
üksikisikute tagasisaatmise nende päritoluriiki. 2010. aastaks peaks olema töös Euroopa 
ühine varjupaigasüsteem ja nõukogu peaks selle koostamisel kõrvaldama kõik tõkked.

Varjupaigapoliitika välistegevused ja pagulaste haldamise kohustuse jagamine kolmandate 
riikidega – suurem osa pagulastest jääb oma päritolupiirkonda ja seepärast on oluline kaitsta 
neid nii kiiresti kui võimalik, enne kui nad on sunnitud pagema kogu piirkonnast. Seda silmas 
pidades on komisjon töötanud koostöös ÜRO Pagulaste Ülemkomissari ja kolmandate 
riikidega välja piirkondlikud kaitseprogrammid.3


	649441et.doc

