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I. Sissejuhatus

Euroopa Ülemkogu poolt 2009. aasta detsembris perioodiks 2010–2014 heaks kiidetud 
„Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel” 
on Tampere ja Haagi programmide kõrval kolmas mitmeaastane strateegiadokument, mis 
hõlmab tegevusi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomiseks.

Nüüd on käes sobiv aeg alustada seniste saavutuste hindamist ja teha kindlaks puuduvad 
elemendid. See on seda olulisem, et Stockholmi programm on esimene programm pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist, mis tugevdas parlamendi volitusi, kuid säilitas ka teatavad 
Lissaboni lepingu eelsed elemendid, näiteks viieaastane üleminekuperiood tavapärase korra 
kohaldamiseks endiste kolmanda samba meetmete suhtes. Kuigi komisjonile tehti programmis 
ülesandeks esitada enne 2012. aasta juunit vahearuanne, ta seda ei teinud. Volinik Malmström 
ja volinik Reding andsid siiski ülevaate komisjoni tehtu kohta ja osalesid asjaomastel LIBE-
komisjoni koosolekutel. Nõukogu alustas samuti omapoolset hindamist ja korraldas 
2012. aasta detsembris arutelu.1

Käesolevas dokumendis püstitatakse mõningad horisontaalsed eesmärgid, mida LIBE võiks 
hindamise käigus silmas pidada ja antakse ülevaade enda pädevusse kuuluvate programmi 
osade edusammude kohta. Eesmärk on LIBE-komisjoni arutelule sisuliselt kaasa aidata.
Raporti projekti esitavad hilisemal etapil ühiselt AFCO- ja JURI-komisjoni kaasraportöörid 
(vastavalt kodukorra artiklile 51).

II. LIBE-komisjoni võimalikud eesmärgid hindamise käigus

A. Üksikisiku keskmesse seadmine

Põhiõiguste kaitse eest vastutava komisjonina on LIBE-komisjoni jaoks ülioluline hinnata 
programmi kodanike, nende õiguste ja kohustuste seisukohast vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneval alal. See on ka praegu õiguslikult siduva harta mõõdupuu, milles „liidu 
kodakondsuse kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisega 
seab liit üksikisiku oma tegevuse keskmesse.” (preambul).

Seega tuleks eriti pöörata tähelepanu sellele, kuidas on kodanikke mõjutatud, kuidas on 
kaitstud nende õigusi ja millises ulatuses on nad saanud konkreetset kasu. Endise kolmanda 
samba raames vastuvõetud meetmed, mida ei ole alates Lissaboni lepingu jõustumisest 
muudetud, nõuavad seoses nende mõjuga kodanikele eriti hoolikat hindamist.

Üksikisikutele keskendumine eeldab ka suuremat rõhuasetust õigusalasele koolitusele.
Tulenevalt üha suurema arvu ELi vahendite vastuvõtmisest on kõikide õigusala töötajate 
asjakohane koolitamine ülimalt oluline.

B. Avaliku arutelu edendamine

                                               
1 Vt nõukogu dokument 15921/12.



DT\935978ET.doc 3/6 PE510.744v01-00

ET

Läbipaistvust käsitlevate õigusaktide eest vastutava komisjonina tehakse ettepanek laialdase 
ja avaliku arutelu edendamiseks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teemal –
erinevalt nõukogust, kes arutas programmi hindamist suletud uste taga.

Seda on vaja ka seetõttu, kuna aluslepingu kõige esimeses artiklis nõutakse, et „otsused 
tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik.” (ELi lepingu 
artikkel 1). Seetõttu peaksid kõik ELi institutsioonid, kaasa arvatud Euroopa Ülemkogu, 
andma „kodanikele ja esindusühendustele sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti” ning pidama „esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, 
läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.” (ELi lepingu artikkel 11).

Riikide parlamentide vahetum kaasamine on samuti vajalik mitte üksnes seetõttu, et nende 
missioon on aidata „aktiivselt kaasa liidu nõuetekohasele toimimisele” (ELi lepingu 
artikkel 12), vaid ka nende suurema rolli tõttu hindamise valdkonnas vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneval alal1 ja nende rolli tõttu rakendamisel.

C. ELi ühtse poliitika edendamine

Raportöör on seisukohal, et vaja on teha ettevalmistusi jätkuprogrammi koostamiseks.
Pidades silmas, et kriminaalasjades tehtavat politsei- ja õigusalast koostööd käsitlevate 
meetmete üleminekuperiood lõpeb 2014. aastal, on kätte jõudnud aeg määratleda Euroopa ja 
riiklik avalik poliitika vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal uuesti ja ühtsemal viisil.
Avaliku arutelu alusel ja kodanikke tähelepanu keskmesse seades võiks välja töötada ideed 
tulevikuks.

III. Senised edusammud ja LIBE-komisjoni vaatenurk

Alljärgnev ülevaade näitab, et aasta enne seadusandliku perioodi lõppemist on endiselt veel 
vaja alustada või lõpule viia palju tegevusi. Sellel taustal on paljude komisjoni ettepanekute 
hilinemine kahetsusväärne.

„Kodanikuõiguste edendamine: õigustepõhine Euroopa”

Põhiõiguste peatükk on eriti sihikindel. Siiski on ilmne, et edusammud on seni olnud piiratud 
ja et kõnealuses valdkonnas on vaja teha erilisi jõupingutusi, et tegeleda eelkõige niinimetatud 
Kopenhaageni dilemmaga, st asjaoluga, et EL on väga range seoses kandidaatriikide 
põhiõiguste standarditega, kuid pärast riikide liikmeks astumist puuduvad tal vahendid.

Komisjon esitas tõepoolest palju tegevusi, kuid erinevatel põhjustel ei ole neid suudetud seni 
lõpule viia. See hõlmab Schengeni ala laienemist Rumeeniasse ja Bulgaariasse ning 
dokumentidele juurdepääsu käsitlevate õigusaktide läbivaatamist. Eelmisel aastal esitatud 
andmekaitsepakett nõuab samuti enne vastuvõtmist veel teataval määral aega. Arutelud 
USAga sõlmitava andmekaitsealase üldkokkuleppe üle ei ole samuti eriti edasi liikunud, kuigi 
EL on juba täitnud USA nõuded broneeringuinfo ja SWIFT andmete vahetamise kohta.

                                               
1 Vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 69, 70, 71, 81, 85, 88.
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Läbirääkimised seoses ELi ühinemisega Euroopa inimõiguste konventsiooniga tuleks ükskord 
lõpule viia.

Nõukogu võiks viimaks vastu võtta uue ELi Põhiõiguste Ameti mitmeaastase raamistiku, kuid 
on väga muret tekitav, et ta ei olnud nõus lisama raamistikku kriminaalasjades tehtavat 
politsei- ja õigusalast koostööd ning ei täida seetõttu Lissaboni lepinguga võetud kohustusi.

Esitati ka mitu poliitikadokumenti, kaasa arvatud lapse õigusi käsitlev tegevuskava, saatjata 
alaealisi käsitlev tegevuskava, romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 
raamistik ja esimene raport nende rakendamise kohta, samal ajal kui teised dokumendid, 
näiteks raport rassismi ja ksenofoobia kohta, endiselt puuduvad.

„Õigusele ja õiglusele rajanev Euroopa”

Kriminaalasjades tehtava koostöö valdkonnas tehti edusamme tegevuskavaga, mille eesmärk 
on tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses, 
kuigi palju on veel teha: võeti vastu direktiiv õiguse kohta saada teavet (direktiiv 2012/13) ja 
direktiiv õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele (direktiiv 2010/64), tehti ettepanekud
õiguse kohta kaitsjale ja õiguse kohta teatada kinnipidamisest, kuid olulised ettepanekud, 
näiteks õigusabi ja haavatavate kahtlustatavate kohta, on tegemata.

„Kaitsevalmis Euroopa”

Sisejulgeoleku strateegia võeti vastu nii, nagu oli ette nähtud, kuid puudub ühtne ja 
kõikehõlmav lähenemisviis. 

Vajalike vahendite osas on tehtud mõningaid edusamme. Piiriülene politseikoostöö, 
sealhulgas Europoli ja riiklike õiguskaitseasutuste vaheline koostöö, tundub paranevat. 
Lahendamata on probleemid seoses teabevahetuse ja parima viisiga, kuidas ühendada 
julgeolek selliste põhiõiguste kaitsmisega nagu andmekaitse. Komisjon on esitanud 
ettepaneku ELi broneeringuinfo süsteemi kohta ja võimalik on sõlmida kokkulepe
Austraaliaga ning kokkulepe Kanadaga tundub olevat käeulatuses. Viidi lõpule ka 
läbirääkimised seoses direktiiviga, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid. 
Hiljuti esitatud ettepanekud sisaldavad küberjulgeoleku paketti ning ettepanekut Europoli ja 
CEPOLi ühendamise kohta.

Võeti vastu mitu väga olulist teksti, eelkõige läbivaadatud direktiiv, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (direktiiv 2012/29), 
direktiiv, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno 
vastast võitlust (direktiiv 2011/92) ja direktiiv, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist 
ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset (direktiiv 2011/36), samal ajal kui 
ettepaneku kuritegevuse statistika kohta lükkas parlament tagasi.

Terrorismivastase võitlusega seoses jõuti kokkuleppele lõhkeainete lähteainete turustamise
kohta ja saavutati ELi ja USA kokkulepe terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi kohta.
Jätkatakse tööd seoses lõhkeainete lähteainete ja kriminaaltulu konfiskeerimisega. Võeti vastu 
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uus narkostrateegia 2013–2020.

Esmatähtsate infrastruktuuride kaitse valdkonnas edasiliikumist peaaegu ei toimunudki.

„Juurdepääs Euroopale globaliseerunud maailmas”

Schengen jääb arenevaks valdkonnaks, mis võiks ettepanekutega arukate piiride paketi kohta 
saavutada uue mõõtme. Endiselt puudub siiski kõikehõlmav tegevuskava.

Tänaseks on vastu võetud läbivaadatud Frontexi määrus (määrus 1168/11) ja selle rolli edasi 
arendatud, samal ajal kui arutelu selle pikaajalise arengu kohta tuleb veel korraldada. Praegu 
peetakse läbirääkimisi EUROSURi ettepaneku üle ja äsja esitati ettepanek eeskirjade kohta 
seoses väliste merepiiride valvamisega.

Schengeni ala haldamise paketi üle peetakse endiselt läbirääkimisi, kuid SIS II on lõpuks 
toimima hakanud. Alates 2011. aastast on viisainfosüsteem edukalt toiminud Põhja-Aafrikas 
ja järgnevalt võetakse see kasutusele teistes piirkondades. Kõnealuste süsteemide ning 
Eurodaci haldamise võtab üle IT-amet (määrus 1077/11).

Viisapoliitika valdkonnas muudeti määruse 539/01 lisasid eelkõige seoses Lääne-Balkani 
riikidega ja esitati veel üks ettepanek. Komisjon soovitas samuti läbi vaadata määruse 539/01 
vastastikkuse mehhanismi ja kasutusele võtta peatamise mehhanism, mille üle käivad 
läbirääkimised, kuna eriti mõningates uutes liikmesriikides esineb endiselt vastastikkuse 
puudumisega seotud olukordi. Heakskiidu said mitmed viisalihtsustuslepingud, samal ajal kui 
teised lepingud on erinevates ettevalmistavates järkudes.

Teatisega viisapoliitika majandusmõju kohta algatati arutelu ühise viisapoliitika 
edasiarendamise kohta, ühte Euroopa ühise väljastamismehhanismi võimalust oodatakse 
järgmisel aastal.

„Euroopa vastutus, solidaarsus ja partnerlus rände- ja varjupaigaküsimustes”

Ühtset luba käsitleva direktiivi (direktiiv 2011/98) vastuvõtmisega võiks saavutada seadusliku 
rändega seotud konkreetse tulemuse. Töö jätkub ettepanekutega hooajaliste töötajate ja 
ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate kohta. Esitati ettepanek üliõpilaste ja teadlaste riiki 
sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta.

Jätkatakse tegelemist rände suhtes võetud üldise lähenemisviisiga. 

Üldiselt on töö selles valdkonnas keskendunud suures osas arutelule ja parimate tavade 
vahetamisele. See puudutab eriti integratsiooni.

Ebaseadusliku rände vastu võitlemise osana jätkati tööd tagasivõtulepingutega ja komisjon 
esitas nende kohta hinnangu.

Suureks edusammuks oli kõikide Euroopa ühist varjupaigasüsteemi käsitlevate läbirääkimiste 
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lõpuleviimine. Pärast kvalifikatsioonide direktiivi (direktiiv 2011/95) vastuvõtmist on jõutud 
ka kokkuleppele läbivaadatud Dublini ja Eurodaci määruste osas ning vastuvõtutingimusi ja 
varjupaigamenetlusi käsitlevate direktiivide osas. Välismõõdet tugevdati (Dec. 281/2012) 
Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi vastuvõtmisega.

Asutati Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (määrus 439/10) ja selle suutlikkus osutada 
praktilist tuge kasvab pidevalt. 

Selles valdkonnas liigub tähelepanu nüüd rakendamisele, konkreetsele solidaarsuse
näitamisele (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 80 alusel) ja edasistele aruteludele, kuna 
vastu on võtmata mitmed poliitikadokumendid, näiteks dokument Genfi konventsiooniga 
ühinemise, ühise töötlemise või ümberasumise kohta.

IV. Edusammude hindamine

Järgnevatel kuudel arutame, kuidas hindame seniseid edusamme. Aruteluküsimused võiksid 
hõlmata järgmist. 

– Milliseid positiivseid arenguid, eelkõige kodanike jaoks, tuleks esile tõsta ja mis on veel 
puudu?

– Kui eesmärke ei saavutatud, siis miks? Kas on piisavalt poliitilist tahet? Kas puuduvad 
vahendid ja eelkõige ressursid? Kas ajavahemik oli liiga lühike? Milline on komisjoni 
algatuste hilinemise mõju? Mis on nõukogus tekkivate blokeeringute põhjused? Kas 
institutsioonidevaheline masinavärk, eelkõige kolmepoolsete kohtumiste süsteem, toimib?

– Kas parlamenti on erinevatesse tegevustesse piisavalt kaasatud? Kas ta on olnud suuteline 
kohandama oma töömeetodid enda uute volitustega?

– Milliseid algatusi peame tulevikus vajalikuks?


