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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Stockholmi programmi vahehindamise kohta

(2013/2024(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala 
kodanike teenistuses – Stockholmi programm”1,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu Stockholmi programmi – Avatud ja turvaline Euroopa 
kodanike teenistuses ja nende kaitsel2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning 
põhiseaduskomisjoni kodukorra artikli 51 kohaseid ühisarutelusid,

– võttes arvesse õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja 
põhiseaduskomisjoni raportit ning väliskomisjoni ja naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

I. Stockholmi programm ja Lissaboni leping

1. usub, et Lissaboni leping tõi olulisi positiivseid elemente vabadusel, turvalisusel ja 
õiglusel rajanevasse alasse, kuid taunib teatavaid puudujääke selle rakendamisel; ei saa 
enam nõustuda, et nõukogu ja komisjon tegutsevad paljudel juhtudel endiselt nii, nagu 
Lissaboni leping ei olekski jõustunud; nõuab, et täidetaks kohustust teavitada Euroopa 
Parlamenti viivitamatult ja täielikult rahvusvaheliste lepete sõlmimiseni viiva menetluse 
igas etapis; väljendab kahetsust vastuvõetamatute viivituste pärast endise kolmanda samba 
meetmete Lissaboni lepinguga kooskõlla viimisel; nõuab endise kolmanda samba 
meetmete juhtumipõhist hindamist seoses nende mõjuga põhiõigustele, et viia need 
kooskõlla põhiõigusaktide, delegeeritud ja rakendusaktide õigusnormide uue hierarhiaga;

Komisjoni algatusõigus ja seadusandlik tavamenetlus

2. leiab, et seadusandlik tavamenetlus on toonud seadusandluse kodanikele lähemale ja 
suurendanud Euroopa Parlamendi, liidu ainsa demokraatlike valimiste teel valitud 
institutsiooni mõju;

3. märgib, et 20. aprilli 2010. aasta teatises „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala 
Euroopa kodanikele. Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava”3 taotles komisjon 
suuremat sihikindlust Euroopa kodanike igapäevaste probleemidele ja püüdlustele
vastamisel ning rõhutas ka, et liit peab suutma reageerida ettenägematutele olukordadele, 

                                               
1 ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 12.
2 ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.
3 COM(2010)0171.
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haarata viivitamatult pakutud võimalustest ning näha ette tulevasi suundumusi ja nendega 
kohanduda;

4. tuletab seoses sellega meelde, et komisjon on korduvalt rõhutanud oma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 76 kohast algatusõigust;

5. on seisukohal, et valitsustevahelises loogikas määratletud suurte mitmeaastaste 
programmide aeg on ümber, arvestades aluslepingutes vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala valdkondades sätestatud õiguslike aluste rohkust ning komisjoni kinnitatud 
võimalust ja püüdlust kasutada oma algatusõigust;

6. julgustab seepärast komisjoni täitma oma rolli poliitikasuundade ja seadusandlike 
prioriteetide määratlemisel ning kasutama oma algatusõigust alati, kui see osutub 
vajalikuks, olles samas vastu kõigile katsetele pöörduda tagasi Lissaboni lepingu 
jõustumise eelse valitsustevahelise poliitika juurde;

Riikide parlamendid

7. usub, et liikmesriikide parlamentide aktiivsemal kaasamisel Euroopa Liidu tegevusse, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 
protokollides nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) ja nr 2 (subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta), on olnud positiivne mõju eelkõige 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala arengule ja toimimisele mitte ainult 
seetõttu, et subsidiaarsuse põhimõtte järgimist on paremini tagatud, vaid ka sellepärast, et 
Euroopa rahvaste suurem ja tihedam demokraatlik ühendus on andnud olulise panuse
õigusesse ja Euroopa poliitikasse;

Ühtne valimisseadus

8. märgib, et isegi kui valimismenetluse suhtes puudub üksmeel, toimub valimissüsteemide 
järkjärguline lähenemine, eelkõige erakondade loomise kaudu Euroopa Liidus1, töö kaudu 
Euroopa põhikirja loomisel, mis põhineb komisjoni ettepanekul reformida Euroopa 
tasandi erakondi käsitlevaid eeskirju2 ja keelustada kaksikmandaat3, nii et Euroopa 
Parlamendi liikmelisus on nüüd kokkusobimatu riigi parlamendi liikmelisusega;

9. leiab, et Euroopa Parlamendi demokraatlik funktsioon tuleks avalikus arvamuses paremini 
esile tuua ja valimiskampaaniad selle uuendamiseks peaksid keskenduma tegelikele 
Euroopa tasandi küsimustele;

10. on seetõttu arvamusel, et edaspidi on vaja valimismenetlust reformida, et parandada 
Euroopa Parlamendi legitiimsust ja tõhusust, tugevdades Euroopa demokraatlikku mõõdet 
ja tagades ka Euroopa Parlamendi liikmekohtade proportsionaalsema jaotuse riikide vahel 
kooskõlas aluslepingutes sätestatud põhimõtetega; usub, et selline reform julgustab suure 
tõenäosusega Euroopa kodanikke osalema Euroopa valimistel oma asukohaliikmesriigis, 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi 
reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1), muudetud 
määrusega (EÜ) nr 1524/2007.
2 COM(2012)0499.
3 Nõukogu otsus 2002/772/EÜ, Euratom, artikkel 1, lõige 7, punkt b.
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mille kodanikud nad ei ole;

11. peab juba praegu tervitatavaks nõukogu 20. detsembri 2012. aasta direktiivi 2013/1/EL 
vastuvõtmist, millega muudetakse direktiivi 93/109/EÜ seoses üksikasjaliku korraga, 
mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel1, kuivõrd see 
pehmendab nendele liidu kodanikele kehtivaid kohustusi Euroopa Parlamendi valimistel
kandideerimisel, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole;

Kodanikualgatus

12. tunneb heameelt Euroopa kodanikualgatuse määruse2 vastuvõtmise üle, mis annab 
kodanikele samasugused poliitilise algatuse volitused, nagu on juba Euroopa Parlamendil 
ja nõukogul;

13. leiab, et sellel algatusel on eeldusi kujuneda arvestatavaks vahendiks Euroopa Liidu 
päevakorda võetavate teemade määratlemisel;

14. avaldab siiski kahetsust tehniliste probleemide üle, millega korraldajad on algatuse 
rakendamisel kokku puutunud, ja palub komisjonil leida nendele probleemidele lahendus;

II. Stockholmi programmi ja selle rakendamise hindamine

Põhiõigused

15. on arvamusel, et Stockholmi programmi rakendamine ei täida üldiselt oma eesmärki 
edendada kodanike õigusi; 

16. nõuab tungivalt, et võetaks meetmeid nn Kopenhaageni dilemmaga tegelemiseks, mis 
tähendab olukorda, kus liit seab kandidaatriikidele täitmiseks kõrged standardid, kuid tal 
puuduvad vahendid liikmesriikide jaoks; teatab oma kavatsusest moodustada 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raames Kopenhaageni komisjon;

17. väljendab kartust, et majanduskriis võib areneda demokraatia kriisiks, ning usub, et 
demokraatlike saavutuste kaitsmiseks on vaja tugevat poliitilist juhtimist;

18. rõhutab, et Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga, mis on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2, tugevdab 
liidus veelgi põhiõigusi, mis on tagatud põhiõiguste harta ja Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga;

19. leiab, et konventsiooniga ühinemine tagab kodanikele seoses liidu tegevusega sarnase 
kaitse, nagu neil on juba seoses iga liikmesriigi tegutsemisega; tuletab meelde, et see on 
seda enam oluline, et liikmesriigid on andnud liidule üle olulised pädevused, sealhulgas
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas;

                                               
1 ELT L 26, 26.1.2013, lk 27.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta, 
ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.
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20. tunneb heameelt, et konventsiooniga ühinemine kujutab endast väärtuslikku lisakaitse 
elementi eelkõige seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga;

21. on seisukohal, et dokumentidele juurdepääsu määruse jätkuv tõkestamine on 
vastuvõetamatu;

Koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades

22. märgib, et Stockholmi programmi eesmärk on lihtsustada Euroopa kodanike vaba 
liikumist, kaitstes ja austades kõiki Euroopa õigusruumist lähtuvaid õigusi, ja õigusalane 
koostöö kujutab selle eesmärgi saavutamise peamist vahendit;

23. tunnistab, et sellega seoses on algatused õiguslike olukordade, kohtuotsuste ja 
dokumentide vastastikuse tunnustamise alal väga olulised, kuna vastastikune 
tunnustamine ei muuda liikmesriikide õigussüsteeme, kuid vähendab ebamugavusi mida 
õigusaktide erinevused üksikisikutest kodanikele põhjustavad;

24. on arvamusel, et vastastikune tunnustamine nõuab, et kodanikud ja juriidilistel kutsealadel 
töötajad usaldavad üksteise õigusasutusi; märgib, et tõelise Euroopa õiguskultuuri 
tugevdamine, mis austab täiel määral subsidiaarsuse ja õigusliku sõltumatuse põhimõtet, 
ühiste standardite kehtestamine ja teiste õigussüsteemide mõistmine on väga olulised 
vastastikuse tunnustamise ja usalduse tugevdamisel; juhib tähelepanu, et vastastikune 
tunnustamine ja usaldus aitavad viia järkjärguliste muutusteni riikide tsiviilõiguslikes 
traditsioonides liikmesriikide vahel parimate tavade vahetamise kaudu;

25. märgib, et seadusandlikud algatused tsiviilõiguse valdkonnas on siiani keskendunud 
peamiselt materiaalõigusele, mis mõjutab kahjulikult kriminaalmenetlusõigust; nõuab, et 
tulevikus pöörataks kriminaalmenetlusõigusele suuremat tähelepanu;

26. tunnustab kriminaalmenetluste menetluslike õiguste suuniste vallas saavutatud edu, kuid 
peab kahetsusväärseks, et õigusabi ja haavatavate kahtlusaluste kohta tehtud 
põhiettepanekud on kõrvale jäetud ning nõukogu sihikindlus näib üha langevat;

27. usub kindlalt, et ELi kriminaalõiguse valdkonna arengus rakendatud põhimõtete ühtsus 
peaks olema prioriteet ja et ELi institutsioonid peaksid tegema üksteisega selles 
valdkonnas tihedat koostööd, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi resolutsioonis ELi 
lähenemisviisi kohta kriminaalõigusele1;

28. usub, et liikmesriikide vastastikust usaldust tuleb tugevdada ning et ELi kriminaalõiguse 
vastastikune tunnustamine ja ühtlustamine ei saa edeneda ilma tõsise tagasisideta nende 
eeskirjade rakendamise kohta liikmesriikide tasandil;

29. usub, et tõhus õigussüsteem on jõuka majanduse jõuline eestvedaja;

Sisejulgeolek

30. märgib rahuldustundega liikmesriikide ja komisjoni edusamme sisejulgeoleku strateegia 
ning organiseeritud ja rahvusvahelisi raskeid kuritegusid käsitleva ELi poliitikatsükli 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0208.
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valdkonnas; juhib siiski tähelepanu, et vaja on edasisi edusamme, näiteks 
küberkuritegevuse, kriitilise tähtsusega taristute kaitse ning korruptsioonivastase võitluse, 
rahapesu, terroristide rahastamise ja tulirelvade ebaseadusliku kaubanduse alal;

31. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on nüüd julgeolekupoliitikas täieõiguslik 
institutsionaalne osaleja ja tal on seetõttu õigus osaleda aktiivselt sisejulgeoleku strateegia 
elementide ja prioriteetide kindlaksmääramises, sealhulgas sisejulgeoleku strateegia 
korrapäraste kontrollide kaudu, mida teevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 70 
ja 71 alusel ühiselt Euroopa Parlament, riikide parlamendid ja nõukogu;

32. usub, et tegelemist vajavate julgeolekuohtude nõuetekohane analüüs on tõhusa 
sisejulgeoleku strateegia peamine eeltingimus;

33. juhib tähelepanu, et praegune sisejulgeoleku strateegia lõpeb 2014. aastal; kutsub 
komisjoni üles asuma ette valmistama ajavahemikuks 2015–2019 uut sisejulgeoleku 
strateegiat, milles võetakse arvesse Lissaboni lepingu jõustumist ja põhiõiguste harta 
kaasamist liidu õigusesse; kutsub nõukogu üles võtma enne uue sisejulgeoleku strateegia 
vastuvõtmist nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi panust uude sisejulgeoleku 
strateegiasse;

34. möönab, et piiriülene kuritegevus on ELis kasvamas, ja rõhutab seetõttu Euroopa õiguse 
jõustamise alase teabe vahetamise tähtsust; usub, et praegune erinevate instrumentide, 
kanalite ja vahendite maastik on keerukas ja laialivalguv, mis põhjustab kättesaadavate 
vahendite ebatõhusat kasutamist ja ELi tasandil ebapiisavat demokraatlikku järelevalvet; 
nõuab tulevikuplaani selle kohta, kuidas kujundada ja optimeerida seaduse jõustamisega 
seotud andmete jagamist ELis, tagades samal ajal andmekaitse kõrge taseme;

35. kutsub komisjoni üles edastama kiiresti ettepanekuid, et viia endise kolmanda samba 
alusel vastu võetud piiriülese politseikoostöö vahendid – nagu Prümi otsus ja Rootsi 
algatus – Lissaboni lepingu õigusraamistikku;

36. peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut Europoli uue määruse kohta ja loodab, et see 
tähtis õigustoimik edeneb kiiresti, nii et oleks võimalik viia Europol Lissaboni lepinguga 
kooskõlla niipea kui võimalik;

Piirid ja viisad

37. tunneb heameelt Schengeni ala juhtimise paketi (Schengen Governance Package) 
läbirääkimiste lõpulejõudmise üle; kutsub komisjoni üles täitma täies mahus oma 
Schengeni hindamiste koordinaatori ja aluslepingu valvuri rolli, et vältida igasugust
olukorda, mis võiks ohustada Schengeni ala toimimist; kordab oma seisukohta, et 
Schengeni ala tuleks edasise viivituseta laiendada, et hõlmata Rumeenia ja Bulgaaria;

38. leiab, et kontrollide puudumine sisepiiridel on Euroopa integratsiooni üks tähtsamad 
saavutusi; palub komisjonil pöörata eritähelepanu kontrollide puudumisele sisepiiridel, ja 
keeldub kindlalt kõigist katsetest piirata isikute liikumisvabadust;

39. möönab, et Schengeni ala on omamoodi labor, mida seni on arendatud samm sammu 
haaval; on sellest hoolimata arvamusel, et on vaja pikemas plaanis aru pidada selle edasise 
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arendamise üle; usub, et Schengeni välispiire peaksid tulevikus valvama Euroopa 
piirivalvurid;

40. tunneb heameelt Frontexi mandaadi reformi ja Eurosuri lepingu üle; leiab, et merepiiride 
patrullimise uute eeskirjade asjus tuleks niipea kui võimalik kokku leppida, et esikohale 
tuleks seada rändajate elude päästmine ja et täielikult tuleb austada mittetagasisaatmise 
põhimõtet;

41. tunneb heameelt eduka siirdumise üle II Schengeni teabesüsteemi, viisateabesüsteemi 
jätkuva kättesaadavuse üle ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti asutamise üle nende 
tegevuse operatiivjuhtimiseks; rõhutab, et need uued süsteemid peavad nüüd läbi tegema 
igapäevase kasutamise testi; tuletab meelde oma taotlust, et uusi piirihaldusvahendeid või 
laiaulatuslikke andmetalletussüsteeme ei tohiks käiku lasta enne, kui olemasolevad 
tööriistad on täiesti töökorras, turvalised ja usaldusväärsed; ootab huviga vastavates 
õiguslikes instrumentides ette nähtud süsteemide hindamist;

42. nõuab viisaõigustiku palju paremat rakendamist ning viisamenetluste ja -tavade suuremat
ühtlustamist; usub, et ühised viisataotluskeskused peaksid kujunema standardiks; nõuab 
institutsioonidevahelist arutelu ühise viisapoliitika eesmärkide üle;

Varjupaiga- ja rändeküsimused

43. tuletab meelde, et Stockholmi programmis rõhutas Euroopa Ülemkogu, et edukalt juhitud 
ränne võib olla kasulik kõikidele sidusrühmadele; väljendab kahetsust seadusliku rände 
valdkonna õigusaktide vastuvõtmise piiratud edusammude üle ja nõuab tulevikus 
suuremaid jõupingutusi seoses demograafiliste probleemide ja majanduse vajadustega; 
usub samas, et rändajate integreerimine nõuab suuremat tähelepanu;

44. tunneb heameelt varjupaigapaketi vastuvõtmise üle; kutsub komisjoni üles kontrollima 
paketi õiget rakendamist liikmesriikide poolt alates rakendamise kuupäevast;

45. mõistab teravalt hukka suutmatuse muuta solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise 
põhimõte reaalsuseks, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80; 
usub, et õige rõhuasetusega ja konkreetsemad meetmed on tulevikus vajalikud;

46. usub, et varjupaiga välismõõdet tuleks laiendada, eeskätt seoses ümberasumisega;

Meetodid, vahendid ja protsessid

47. mõistab teravalt hukka poliitilise protsessi madala kvaliteedi; märgib, et probleemide 
määratlemine, võimalike lahenduste arutamine ja võimalike valikute vahel valimine ei 
toimu tavaliselt järjest, nagu oleks õige, vaid üsna sageli samaaegselt; kutsub komisjoni 
üles esitama kõigepealt aruandeid tegelemist vajavate küsimuste kohta, seejärel kutsuma 
arutlema võimalike lahenduste üle ja lõpuks esitama seadusandlikke ettepanekuid;

48. taunib asjaolu, et puudub vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala suunas liikumise 
edusammude objektiivne hinnang ja usaldusväärne teave ühenduse õigustiku 
liikmesriikidepoolse rakendamise kohta;
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49. teeb ettepaneku uute õigusaktide süstemaatiliseks ja sõltumatuks järelhindamiseks, milles 
tuleks hinnata ka jätkuvat vajadust õigusaktide järele selles valdkonnas;

50. peab tervitatavaks komisjoni algatust ELi õiguse tulemustabeli koostamisel, mille eesmärk 
on tagada kvaliteetne õigussüsteem tsiviil-, kaubandus- ja haldusõiguse valdkonnas, kuna 
lõpuks on seaduste konkreetne kohaldamine kohtute käes; nõuab, et õiguse tulemustabel 
hindaks kõiki õigusvaldkondi, sealhulgas kriminaalõigust ja kõiki horisontaalseid 
küsimusi; teeb ettepaneku, et õigusriigi, demokraatia ja põhiõigustega seotud andmed ja 
Euroopa väärtuste täitmine (Euroopa Liidu lepingu artikkel 2) kõigis liikmesriikides oleks 
samuti hõlmatud;

51. palub komisjonil tõhusamalt kontrollida ja tagada, et liikmesriigid rakendaksid kindlalt 
ELi õigusakte; märgib, et kui kõne all on kodanike õigused, tuleb seda teha alates 
õigusakti jõustumise esimesest päevast; leiab, et selles valdkonnas on vaja teha rohkem ja 
et ELi õigusaktide mis tahes rakendamatajätmise kõik põhjused tuleks kindlaks teha;

52. on arvamusel, et ELi õigusaktide kvaliteedi parandamine vabaduse, turvalisuse ja õiguse 
valdkonnas nõuab liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide ühist pingutust, selleks et 
parandada teabevahetust iga riikliku süsteemi kohta ja et anda täpset õiguslikku teavet 
(riigi/ piirkonna kohaldatavate õigusaktide ja standardite kohta), samuti teavet tavade 
rakendamise kohta; 

53. taunib selliste strateegiadokumentide sagedast kasutamist nõukogu, nagu uimastistrateegia 
ja sisejulgeoleku strateegia, mis võeti vastu Euroopa Parlamenti kaasamata;

54. leiab, Euroopa õiguskultuuri arendamine on peamine eeltingimus, et muuta vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike jaoks tegelikkuseks; nõuab seda silmas 
pidades, et pandaks palju suuremat rõhku ja antaks rahalist toetust kõigi õigusala 
spetsialistide koolitusele ELi õiguse alal; märgib, et õiguskoolituse skeemide puhul tuleb 
kasutada nn alt üles mõttemalli, tagada Euroopa õigusteabe ressursside suurem 
kättesaadavus veebitehnoloogiate (s.t e-õiguse portaali) kaudu, parandada justiitstöötajate 
teadmisi Euroopa õiguse alal, samuti juristide keelelisi oskusi ning rajada ja pidada selle 
valdkonna võrgustikke; märgib, et politseijõudude koolitamine Euroopa perspektiivi 
silmas pidades on võrdväärselt tähtis;

III. Edasised sammud

55. on arvamusel, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suunised, järjepidevus ja 
võrdlusalus on vajalikud ja need tuleks tagada kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 17 
lõikega 1; teeb ettepaneku, et mitmeaastaste programmide üle lepivad kokku kolm 
institutsiooni kooskõlas Euroopa Liidu lepingu nimetatud sättega; ootab, et komisjon 
võtaks sellega seoses vastu asjakohased algatused ja esitaks nende alusel ettepaneku;

56. nõuab, et kõik tulevased programmid valmistataks ette Lissaboni lepingu vaimus Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisel tegutsemisel; võtab teadmiseks Euroopa 
Ülemkogu käesoleva aasta 27./28. juuni kohtumise järeldused, mille kohaselt Euroopa 
Ülemkogu peab arutelu oma 2014. aasta juuni kohtumisel, et määratleda õigusliku ja 
tegevuse planeerimise strateegilised suunised vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 68 kohaselt), leiab, et kavandatud ajastus ei ole 
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kohane;

57. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


