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EUROOPA PARLAMENDI 
KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJON 

AVATUD SEMINAR

TÕHUS JA VASTUTUSTUNDLIK POLITSEIKOOSTÖÖ
EUROOPA LIIDUS

EDASISED SAMMUD

Esmaspäev, 18. detsember, kell 15.00–18.30

Euroopa Parlament,
Paul Henri Spaaki hoone, ruum PHS 5B001

Rue Wiertz 60 – Brüssel

Nagu on märgitud Euroopa Liidu lepingu artiklites 29 ja 30, on liidu üheks peamiseks eesmärgiks 
pakkuda kodanikele kõrget turvalisuse taset vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneval alal läbi 
liikmesriikide vahelise ühistegevuse arendamise politseitöö alal. Tõhusa politseikoostöö arendamine 
Schengeni sisepiirideta alal on hädavajalik, et ära hoida kurjategijate karistamatus.  

Alates Maastrichti lepingu jõustumisest, mis lülitas politseikoostöö ELi lepingusse, on Euroopa Liit vastu 
võtnud märkimisväärse arvu meetmeid, et parandada koostööd liikmesriikide politseiteenistuste vahel. 
Alles hiljaaegu väljendati Haagi programmi raames muret seoses laienemise ja terrorismiga ning seati 
eesmärgiks operatiivkoostööd tagant tõugata, eriti läbi tõhustatud teabevahetuse õiguskaitseasutuste ja 
ELi andmebaaside vahel.  

Kuigi paljudele üksikutele edusammudele saab tunnustust avaldada, ei ole EL üldiselt veel sellel alal ühist 
lähenemist saavutanud ning politseikoostööd ELis on kritiseeritud, kuna praegune raamistik ei taga ei 
optimaalseid tulemusi ega isikute õiguste täielikku kaitset. 

Käesolev seminar võtab arvesse olemasolevat politseikoostöö institutsioonilist ja mitteametlikku 
raamistikku. Käesoleva kohtumise eesmärk on olla konstruktiivne foorum, et mõtiskleda vahendite üle, 
kuidas parandada politseikoostööd ELis, kaitstes samal ajal asjaomaste isikute õigusi ja edendades 
demokraatlikku kontrolli. Programmi kavand on lisatud. Taustamärkused arutlusteemade kohta tehakse 
kättesaadavaks.    
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PROGRAMMI KAVAND

15.00–15.30 – AVAISTUNG

Avaistungi juhatavad sisse:

§ Jean-Marie CAVADA, Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni esimees

§ Franco FRATTINI, Euroopa Komisjoni asepresident, õiglus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste 
volinik 

§ Kari RANTAMA, Soome politseidirektori asetäitja, artikli 36 komitee esimees, kes esineb 
Soome eesistumise nimel

15.30–16.30 – I ISTUNGJÄRK
MIS ON POLITSEIKOOSTÖÖ JA TEABEVAHETUSE PEAMISED 

TAKISTUSED EUROOPA LIIDUS? 

Politseikoostöö peamised takistused 

Ettekande esitaja: dr Valsamis MITSILEGAS, Londoni Ülikooli Queen Mary College’i vanemlektor 
(15.30–15.45)

§ Erinevused ELi liikmesriikide õiguslikes ja põhiseaduslikes süsteemides 
- liikmesriikide erinevate õiguslike ja põhiseaduslike traditsioonide küsimus seoses politsei volituste, 
siseriiklikul tasandil isikuandmete kogumise ja andmekaitsega. 
- nn mitmekiiruseline Euroopa, mis võib viia vastuoludeni vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala 
kodanike kaitstuse tasemes.
- Haagi programmi lisatud kättesaadavuse põhimõte, mis kuulub kohaldamisele alates 1. jaanuarist 2008 
ning põhineb ühtlustamise asemel integreerimise ideel läbi vastastikuse tunnustamise, mis aga võib 
tekitada probleeme, kui puuduvad põhiseaduslikke põhimõtteid ja põhiõigusi kaitsevad ühtsed 
kaitsemeetmed. 

§ Tegutsejate ja struktuuride paljusus politseikoostöö alal – vastastikuse täiendavuse, 
koordineerimise ja kattuvuse riski küsimus 

§ Vajadus tervikliku ohtude hindamise järele
Teabepõhise politseitöö kontseptsiooni eesmärgiks on parandada ohualaseid teadmisi, sest ilma olulisi 
kuritegijaid ja kuritegelikke võrke puudutavate korralike teadmisteta on kõnealusel alal raske võidelda 
ohtudega ning seada prioriteete. Europoli loodud organiseeritud kuritegevuse ohu hinnang (OCTA) 
kirjeldab peamisi kuritegevuse tüüpe, organiseeritud kuritegevuslike ühenduste struktuuri ja nende 
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tegutsemisviise. Kas OCTA on piisavalt ettenägelik ja aktiivselt tegutsev või on see pigem sündmustele 
reageeriv?

§ Raskused strateegiate määratlemise tasandil – vajadus selgelt määratleda eesmärgid ja 
prioriteedid

Sisejulgeolekustrateegia arendamine on vajalik.

§ Ühise kultuuri ja vastastikuse usalduse puudumine politseiasutuste seas ning suur 
omanditunne teabe suhtes 

Täheldatud on raskusi seoses teabevahetusega õiguskaitseorganite vahel ning vastumeelsust teha 
koostööd oma kolleegidega välismaal. Õiguskaitseorganite vahelist vastastikust usaldust tuleks 
parandada, eriti kuna kättesaadavuse põhimõte põhineb vastastikusel tunnustamisel, mis eeldab teise 
liikmesriigi õigusliku ja operatiivsüsteemi täielikku usaldamist. 

§ Probleemid operatiivtasandil (side- ja seireseadmete ühildamatus, keeletõke, hindamiste ja 
kvaliteedistatistika puudumine)

§ Demokraatiadefitsiidi ja vastutustundlikkuse küsimus andmebaaside ja ELi ametkondade, nagu 
näiteks Europoli arendamisel ning teiseste seadusaktide vastuvõtmisel komitoloogiamenetluse 
raames.

Andmekaitse – kas praegused politseikoostöö standardid on rahuldavad?

Ettekande esitaja: Peter HUSTINX, Euroopa andmekaitse inspektor (15.45–16.00)

On olulise tähtsusega, et õiguskaitseorganid saaksid teavet vahetada, kuid väliskontroll ja autoriseerimine 
on seejuures vajalikud. Pealegi on mure andmekaitse üle teravnenud koos ideega muuta politseiteavet 
sisaldavad andmebaasid (Schengeni informatsioonisüsteem, Europoli andmebaas) 
koostalitlusvõimeliseks.

ARUTELU (16.00–16.30)

16.30–17.30 – II ISTUNG
PRAEGUSEKS LEITUD LAHENDUSED JA POLITSEIKOOSTÖÖ PARIMAD 

TAVAD 

Millised on praeguseks leitud lahendused ühise tegevuse probleemidele? Kas oleks olemas 
huvi laiendada mõningad parimad tavad kõigisse liikmesriikidesse?  

Ettekande esitaja: Pierre BERTHELET, õiguse ja poliitikateaduste lektor, ekspert Euroopa 
sisejulgeoleku küsimustes (16.30–16.40)

Mõned näited: 
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- Schengeni konventsioon
- Prümi konventsioon
- Liikmesriikide vaheline piirkondlik koostöö ja kolmandate riikidega rakendatav koostöö (näiteks 

Baltimeremaade organiseeritud kuritegevuse vastane üksus). 

- Kahe- ja mitmepoolsed lepingud ning politseikoostöökeskuste loomine – mis on kõnealuste 
keskuste lisaväärtus? Kas nad rajavad tee naaberriikide tihedamale koostööle Schengeni kontekstis? 

Ettekande esitaja: Bernd BELLE, Baden-Württembergi liidumaa politsei peadirektor ning Kehli 
Prantsusmaa ja Saksamaa politsei- ja tollikoostöö keskuse Saksamaa koordinaator (16.40–16.50)

Ettepanek nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise 
politseikoostöö parandamist eelkõige sisepiiridel ja millega muudetakse Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni (KOM(2005)0317 - LIBE/6/29788)

Ettekande esitaja: Herbert REUL, Euroopa Parlamendi kodanikevabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni liige ja raportöör (16.50–17.00)

Kõnealune 2005. aasta ettepanek võtab kokku viimase dekaadi vältel esile kerkinud parimad tavad ning 
taotleb ühise politseikoostöö raamistiku kindlustamist koos miinimumstandarditega, mis võimaldaksid 
liikmesriikidel piiriüleses koostöös edasi minna. Otsus puudutab teabevahetust, operatiivkoostööd (ühised 
patrullid, ühised sekkumised ja jälitusoperatsioonid), seadmete ühilduvust ja koostalitlusvõimet, 
politseiametnike koolitamist. Ettepanek kohustab liikmesriike looma alalised koostööstruktuurid, et 
toetada eri riikide politseiametnike vahelise usalduse teket. Lisaks muudab otsus Schengeni 
konventsiooni piiriülest koostööd ja piiriülest jälitamist puudutavaid sätteid.  

ARUTELU (17.00–17.30)

17.30–18.30 – III ISTUNG
MILLISEID EDASISI LAHENDUSI SAAKS POLITSEIKOOSTÖÖ 

PARANDAMISEKS ETTE NÄHA?

Mida saaks strateegilisel ja operatiivtasandil politseikoostöö edendamiseks ära teha?

Ettekande esitaja: Patrick ZANDERS, Belgia föderaalpolitsei rahvusvahelise politseikoostöö poliitika 
osakonna peakomissar ja direktor (17.30–17.45)

§ Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu roll –Euroopa Parlamendi võimalik parem 
kaasamine? 

§ Euroopa politseidirektorite töökond – milline on lisaväärtus seitsmeaastase eksisteerimise järel? 
Kuidas saaks läbipaistvust parandada?
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§ G6
Kas oleks võimalik anda riiklikele parlamentidele, Euroopa Parlamendile ja avalikkusele täielikku teavet 
G6 kohtumiste tulemustest? Kuidas teised ELi liikmesriigid saavad teavet G6 riikide tehtud ettepanekute 
kohta? Kas nad on küllaldaselt kaasatud?

Kõnealust tüüpi valitsustevahelised rühmad on minevikus viinud selliste arenguteni nagu Schengeni 
leping, Schengeni konventsioon ja Prümi konventsioon. Kas tegelikult on sobilik, et sellised arengud on 
avatud riikidele, kes ei ole mitte mingil määral olnud läbirääkimistega seotud?

Kas G6 ettepanekud lähevad praegusest ELi poliitikast kaugemale, möödudes mõnest tähtsast praegu 
läbiräägitavast meetmest? 

§ Europol1  
Kas riiklike politseiteenistuste ja Europoli vaheline koostöö on rahuldav? Kuidas saaks tõsta Europoli 
lisaväärtust? Kuidas saaks tugevdada parlamentaarset kontrolli? Kas praegune Europoli iseloom on 
kooskõlas tema missiooni ja eesmärkidega? Kas Europoli jaoks on ette näha muudatusi?

§ Interpol 
Kas liikmesriikide ja Interpoli vaheline koostöö on rahuldav? Kuidas saaks seda parandada? Miks mõned 
liikmesriigid ei jaga oma teavet Interpoliga? Millised on seosed Interpoliga?

§ COSI – alaline sisejulgeoleku komitee 
Mida on võimalik teha „sisejulgeolekualase operatiivkoostöö” edendamiseks seni, kuni 
põhiseaduslik lepe on külmutatud? 

§ Milline on ühiste uurimisrühmade parim strateegiline kasutusviis võitluses tõsiste piiriüleste 
kuritegudega?

§ Kuidas luua vastastikune mõistmine ja usaldus, ühine kultuur politseiametnike seas? Kuidas saab 
CEPOL (Euroopa Politseikolledž) selles mõttes aidata? 

§ Kas politsei, tolli, piirikaitse ja teiste liikmesriikide spetsialiseeritud õiguskaitseorganite vaheline 
operatiivkoostöö peaks olema enam kohustav, et võidelda terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevusega Euroopa Liidus? Ühtlustamine või vastastikune tunnustamine?  

§ Kuidas parandada politsei, tolli, piirikaitse ja teiste pädevate asutuste vahelist koostööd 
liikmesriikide tasandil?

§ Kas Euroopa tasandil kehtestatud koostöö mõjutab siseriikliku tasandi koostööd?

§ Kuidas mõjutab operatiivtasand strateegilist tasandit? Ülalt-alla otsustamisviisi probleem.

§ Euroopa Liidu lepingu artikli 42 passerelle’i ehk silla klausli küsimus.

  
1 Paljud Europoli käsitlevad teemad tõstatati oktoobris 2005 kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni poolt 
korraldatud parlamentaarsel kohtumisel „Euroopa õigusalase ja politseikoostöö parlamentaarse kontrolli tugevdamine”. Europoli 
tegevusi ja selle 2005. aasta aruannet esitles hr Ratzel, Europoli direktor, komisjoni istungil juulis 2006.



PE 382.320v02-00 6/8 OJ\643527ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Kuidas tugevdada parlamentaarset kontrolli?

Ettekande esitaja: prof dr Willy Bruggeman, Beneluxi ülikoolikeskuse professor, Belgia föderaalse 
politseiameti juht, endine Europoli asedirektor (17.45–17.55)

Põhiseadusliku leppe sihiks on tuua õigus- ja politseikoostöösse enam demokraatiat ja 
vastutustundlikkust. Milliseid lahendusi on võimalik leida põhiseadusliku leppe puudumisel, et 
kompenseerida sisekontrolli puudumist?

ARUTELU (17.55–18.25), milles osalevad:

§ Kari RANTAMA, Soome politseidirektori asetäitja, artikli 36 komitee esimees
§ Günter KRAUSE, politsei peadirektoraadi direktor, Saksamaa siseminister
§ Ulf GORANSSON, CEPOLi direktor
§ Michel QUILLE, Europoli asedirektor
§ Mr Jean Michel LOUBOUTIN, Interpoli operatsioonilise politseitoetuse direktoraadi direktor
§ Gilles DE KERCHOVE, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi direktor, justiits- ja 

siseküsimuste peadirektoraat, lektor ULB Euroopa õpingute instituudis, UCLis ja Fusl´is, 
Belgia 

Arutelus osalevad Herbert REUL, Euroopa Parlamendi kodanikevabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni liige ja raportöör ning Claude MORAES, Euroopa Parlamendi kodanikevabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni liige ning Europoli toimiku raportöör.

LÕPPISTUNG

Jean-Marie CAVADA, Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
esimees.
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LISA

PRAKTILISED SUUNISED ARUTELUKS

Ettekanded on piiratud 10 minutiga.

Selleks et võimaldada võimalikult paljudel parlamendiliikmetel arutelus osaleda, on sõnavõtu pikkus 
piiratud 3 minutiga iga kommentaari või küsimuse kohta. 

Parlamendiliikmetele antakse sõna sooviavalduste saabumise järjekorras.

Esinejad, kes soovivad oma kõnesid täiendada, võivad seda teha kirjalikult, saates dokumendid 
(soovitatavalt inglise või prantsuse keeles) eelnevalt sekretariaadile (meiliaadressile: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Kõnealuseid dokumente levitatakse kohtumise ajal.

TÄHTIS TEADE SEMINARIL OSALEDA SOOVIJATELE

Käesolev seminar on üldsusele avatud. Julgeoleku kaalutlustel peavad osalejad, kellel ei ole Euroopa 
Parlamendi sissepääsuks ametimärki, siiski eelnevalt muretsema sissepääsuloa. Sellise sissepääsuloa 
soovijad peaksid kontakteeruma seminari sekretariaadiga (Ryszard de Groot´iga) enne 14. detsembrit 
2006.

Toimub sünkroontõlge järgmistes keeltes : EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, SV, PL.

SEMINARI SEKRETARIAADI KONTAKTANDMED

Seminari sekretariaat Telefoninumber Aadress Meiliaadress 

Ana DUMITRACHE
Haldaja

+32.2.284.14.16 LIBE Sekretariaat
Euroopa Parlament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 038
1047 Brüssel
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Ryszard DE GROOT
Assistent

+32.2.284.07.95 LIBE Sekretariaat
Euroopa Parlament 
Rue Wiertz 
RMD 1J 036
1047 Brüssel

Anne DE CONINCK
Sekretär  

+32.2.284.21.79 LIBE Sekretariaat
Euroopa Parlament
Rue Wiertz
RMD 01J026
1047 Brüssel

ip-libe@europarl.eu.int


	643527et.doc

