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B7-0000/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses” –
Stockholmi programm

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Lissaboni lepingut, eriti selle vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala 
käsitlevaid sätteid ja selle uut õigusraamistikku põhiõiguste kaitseks ja liidu kodakondsuse 
tugevdamiseks, Lissaboni lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, Lissaboni 
lepinguga Euroopa Liidu toimimise lepingusse lisatud protokolli nr 8, mis on seotud liidu 
ühinemisega inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooniga, ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartat, millel on aluslepingutega võrdne õigusjõud;

– võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2009. aasta teatist „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanev ala kodanike teenistuses” (KOM(2009)0262), milles on esitatud komisjoni 
esmatähtsad ülesanded seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga aastateks 
2010–2014, Haagi programmi ja tegevuskava hindamist (KOM(2009)0263) ja sellega 
seotud rakendamise tulemustabelit (SEC(2009)0765), samuti riikide parlamentide, 
kodanikuühiskonna ning ELi asutuste ja organite vastuseid;

– võttes arvesse [...]. septembri 2009. aasta küsimust nõukogule ja komisjonile komisjoni 
teatise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajanev ala kodanike teenistuses” – Stockholmi programm (O 0000/2009 – B7 
0000/2009);

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A. arvestades, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala on Amsterdami lepingu 
jõustumisest alates olnud Euroopa Liidule oluliseks eesmärgiks; arvestades siiski, et 
2005. aasta Haagi programmis on paljuski, eriti tsiviilõiguse valdkonnas, silmist kaotatud 
1999. aasta Tampere programmis sätestatud selge ja auahne visioon ja seetõttu on oluline 
tagasi tulla selle kõiki õiguslikke aspekte hõlmanud programmi algse mõtte juurde, enne 
kui turvalisuse mõõtmest sai terrorismivastases võitluses toimunud dramaatiliste ja kiirete 
pöörete järel poliitiline prioriteet;

B. arvestades, et Lissaboni lepingus, mille iirlased hiljuti ülekaalukalt heaks kiitsid, 
kujundatakse ümber vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seotud poliitika 
alused, eesmärgid ja meetodid;

C. arvestades, et Lissaboni lepinguga liikmesriikide parlamentidele esimest korda antud 
õigustel ja institutsioonilisel rollil on positiivne mõju eelkõige vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala arengule ja toimimisele, sest sellega tagatakse eeskätt subsidiaarsuse 
põhimõtte parem järgimine;

D. arvestades, et ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
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konventsiooniga, mida näeb ette Lissaboni leping, ei mõjuta põhiõiguste kaitset 
põhiõiguste hartal ja Euroopa Kohtu praktikal põhinevas liidus ning annab arvestatava 
võimaluse täiendavaks kaitseks, kuid seejuures on vaja meeles pidada, et tuleks selgelt 
kindlaks määrata Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kohtualluvus;

E. arvestades, et õigusloomeprotsess peab olema erakordselt läbipaistev ning kodanikel ja 
riikide parlamentidel peaks olema võimalik jälgida vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva alaga seotud poliitika määratlemist ja rakendamist;

F. arvestades, et tsiviilõiguse valdkonnas tuleb järgmise viie aasta prioriteetides arvesse 
võtta üksikkodanike ja ettevõtete väljendatud vajadusi;

G. arvestades, et Euroopa õigusruum tuleb rajada õigusala töötajate ja kohtunike – eelkõige 
esimese astme kohtunike – Euroopa õiguskultuurile, mis ei põhine ainult ühenduse 
õigusel, vaid mida arendatakse riikide kohtusüsteemi vastastikuse tundmise ja mõistmise, 
ülikoolide õppekavade põhjaliku ümberkujundamise, üliõpilasvahetuste, õppekülastuste 
ja ühiskoolituse kaudu kohtusüsteemi eri sektorites toimivate Euroopa võrgustike 
aktiivsel toel,

Lissaboni lepingu kohase vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala ootuses

1. märgib, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala uus mitmeaastane programm 
võetakse tõenäoliselt vastu ja rakendatakse Lissaboni lepingus määratletud uue 
õigusraamistiku kohaselt, mille tõttu peab see hõlmama kõiki lepingus sisalduvaid 
uuendusi, mille kohaselt:

– Schengeni koostööst saab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala südamik;

– liidu kodakondsusest ja põhiõiguste kaitsest saab vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala poliitika südamik ja ELi institutsioone kutsutakse üles järgima ELi 
kodanike võrdsuse põhimõtet;

– Maastrichti lepingus sätestatud praegune kahelijaotumine tavaliste ja 
valitsustevaheliste süsteemide vahel lõpeb, mis tõestab, et liikmesriikidevaheline 
usaldus on kasvanud;

– otsustamisprotsessi tugevdatakse nõukogu kvalifitseeritud häälteenamuse 
laiendamisega, mis võimaldab sarnastes või seotud valdkondades akte vastu võtta 
sama hääletussüsteemi alusel;

– täiendavad kaitsemeetmed tagavad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 
range järgimise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevas alas, nii et suhteliselt väike 
arv riikide parlamente võib algatada nn hoiatusmenetluse ja samuti saab üksik 
liikmesriik õiguse kasutada nn hädapidurit, kui ta on arvamusel, et õigusalase 
koostööga kriminaalasjades seotud õigusakti eelnõu võib negatiivselt mõjutada tema 
riigikorra olulisi osi;

2. väljendab rahulolu asjaolu üle, et Lissaboni lepinguga kehtestatakse 
kaasotsustamismenetluse kasutamine seadusandliku tavamenetlusena vabadusel, 
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turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkondades, kus seda varem ei kohaldatud; on 
seisukohal, et Euroopa Parlamendi osalemine rahvusvaheliste kokkulepete 
ratifitseerimises täiendab vajalikul määral volitusi, mis parlamendile on antud liidu 
siseselt, eriti praeguse kolmanda samba valdkonda kuuluvates küsimustes;

3. rõhutab, kui oluline on laiendada igasuguste piiranguteta Euroopa Kohtu pädevust, et 
võimaldada kohtul teha eelotsuseid kõigis vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
alaga seotud küsimustes ning komisjonil algatada rikkumismenetlusi1;

4. on seisukohal, et liikmesriikide omavahelise ning liikmesriikide ja liidu vahelise 
solidaarsuse põhimõte saab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kontekstis 
erilise tähenduse ning see peab muutuma toimivaks solidaarsuseks, eelkõige 
piirikontrolli, sisserännet, kodanikukaitset ja solidaarsusklauslit käsitlevate küsimuste 
puhul;

Sidusam, läbipaistvam ja demokraatlikum mitmeaastane programm

5. on arvamusel, et Stockholmi programmi rakendamisel tuleks lojaalse koostöö vaimus 
kõige tähtsama eesmärgina tagada, et kodanikel on nende põhiõiguste kaitse võrdne tase, 
kui neil tuleb tegemist teha liidu või liikmesriikide avaliku võimuga, ja et ükski isik ei 
oleks õigussuhetes teistega halvemas olukorras, kuna ta on otsustanud kasutada 
põhivabadusi, mis on liidu kodanikele antud kooskõlas inimõiguste traditsiooni ja 
õigusriigi põhimõtetega, mis on liikmesriikidele ühised;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et Lissaboni lepinguga loodud uues õiguslikus ja 
institutsioonilises raamistikus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevas alas võib uusi 
meetmeid vastu võtta ainult Euroopa Parlamendi, riikide parlamentide ja 
kodanikuühiskonna nõuetekohase kaasamisega asjakohasel viisil, et saavutada avatud ja 
pidev arutelu;

7. nõuab läbipaistvamat õigusloomeprotsessi ELi ja siseriiklikul tasandil, eriti juhtudel, kui 
ettepanek võib mõjutada üksikisikute ja kodanike õigusi, olenemata sellest, kas algatuse 
esitab komisjon või liikmesriikide rühm;

8. väljendab rahulolu Lissaboni lepinguga loodud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala poliitika hindamise raamistiku üle ning nõuab õigusemõistmise kvaliteeti, tõhusust ja 
õiglust hõlmava konkreetse hindamissüsteemi loomist, millesse tuleb tihedalt kaasata 
Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid;

9. nõuab mitmeaastase programmi raames saavutatud tulemuste korrapärast hindamist 
Euroopa Parlamendi iga-aastase arutelu osana, milles tuleb keskenduda põhiõiguste 
kaitsele ELis ja mis peab põhinema nõukogu, komisjoni ja Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ameti (FRA) aruannetel;

Õigustepõhine Euroopa

                                               
1 Vastavalt üleminekusätteid käsitleva protokolli nr 36 artiklile 10 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
276.
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10. on sügavalt veendunud, et tuleb võtta meetmeid, et ELi kodanikud saaksid teadlikumaks 
oma põhiõigustest;

11. on arvamusel, et mitmekesisus rikastab liitu ja liit peab olema turvaline keskkond, kus 
austatakse erinevusi ja kaitstakse kõige nõrgemaid; toonitab, et tuleb jõuliselt rakendada 
meetmeid diskrimineerimise, rassismi, antisemitismi, ksenofoobia ja homofoobiaga 
võitlemiseks laste, vähemuste ja nõrgemate inimeste kaitsmiseks ning teha jõupingutusi 
kodanike teadlikkuse tõstmiseks diskrimineerimisvastastest õigusaktidest, kasutades 
täielikult ära olemasolevaid vahendeid, sealhulgas finantsprogramme;

12. tuletab meelde, et Lissaboni lepingu jõustumisega muutub Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta siduvaks nagu aluslepingudki ja seda kohaldatakse täielikult kõikide vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala puudutavate meetmete suhtes ning selle järgmist 
hakkab kontrollima Euroopa Kohus;

13. tuletab samuti meelde, et EL ühineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga; ja et sellest tulenevalt peaksid läbirääkimised liidu ühinemiseks 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga viivitamatult algama ja lisaks sellele 
tuleks põhiõiguste kaitseks sõlmida koostöölepingud rahvusvaheliste institutsioonide ja 
organitega;

14. nõuab iga uue poliitika, õigusloomega seotud ettepaneku ja programmi mõju hindamist 
põhiõiguste osas, milles tuleks selgelt märkida, milliseid põhiõigusi need võivad 
mõjutada ja milliseid meetmeid kavandatakse nende kaitsmiseks kooskõlas 
proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetega;

15. nõuab FRAlt usaldusväärse ja võrreldava statistika kogumist ja koostamist 
diskrimineerimise kohta ja selle avaldamist kergesti arusaadaval kujul ning jagab 
nõukogu eesistujakolmiku (Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik ja Rootsi) seisukohta, et FRA 
mandaat tuleks läbi vaadata 31. detsembriks 2009 ja et selline läbivaatamine annab 
võimaluse koostöö süvendamiseks Euroopa Nõukoguga;

Liidu kodakondsusega seotud õiguste tugevdamine

16. toetab ühtse valimisseaduse väljatöötamist ning kordab oma seisukohta, et selleks, et 
ergutada Euroopa Liidu kodanikke osalema Euroopa Parlamendi valimistel 
elukohajärgses liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, peaks nõukogu vastavalt oma 
otsustamisõigusele määrama kindlaks üksnes selle, mis on vältimatult vajalik valimis- ja 
kandideerimisõiguse jõustamiseks; vaatab hoolikalt läbi komisjoni ettepaneku korraldada 
Euroopa Parlamendi valimised 9. mai nädalal;

17. kutsub liikmesriike üles täielikult rakendama liidu kodakondsusega seotud õigusi, et liidu 
kodanikud saaksid koos oma pereliikmetega takistusteta kasutada vaba liikumise õigust, 
mis võimaldab neil igal pool liidus reisida, töötada, õppida, pensionile jääda ja elada 
pereelu;

18. kutsub liikmesriike üles täitma õiglasel ja järjekindlal viisil oma kohustust tagada liidu 
kodanikele konsulaar- ja diplomaatiline kaitse;
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Oma kodanikke kaitsev Euroopa

19. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et tulevastes ELi meetmetes valitseks 
turvalisuse ja vabaduse vahel õige tasakaal;

20. kui praegune ühehäälsuse nõue takistab uute tõhusate meetmete võtmist, nõuab tungivalt, 
et komisjon keskenduks kriminaalasjade ELi raamistiku väljatöötamisel ELi kodanike 
vabadusele; tõepoolest, kodanike kaitsmine terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse eest 
on möödapääsmatult vajalik ja see tuleks selgelt sõnastada õigusaktides, mis annavad ELi 
kodanikele tõhusa vahendi ebaproportsionaalsete või ebaselgete eeskirjade 
vaidlustamiseks;

21. on arvamusel, et tuleb tagada nende vabaduste kasutamine väljaspool oma riigi piire ja 
ELi kodanikud peavad saama täielikult kasutada oma eriõigusi ka väljaspool liitu;

22. on veendunud, et kui selles valdkonnas kavandatakse ELi meetmeid, tuleks sätestada 
põhiõiguste piirangute proportsionaalsuse ja vajaduse hindamise kriteeriumid;

Solidaarne Euroopa

23. nõuab tungivalt, et integratsiooni-, rände- ja varjupaigapoliitika väljatöötamisel võetaks 
põhjalikult arvesse põhiõigusi ja et ühenduse õigus oleks kooskõlas selle valdkonna 
rahvusvaheliste õiguslike vahenditega, et tagada kooskõlastatud lähenemisviis ja välja 
töötada ühtsed meetmed mitte ainult ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks, vaid ka 
hädas olevate põgenike abistamiseks;

24. kutsub liikmesriike üles aktiivselt osalema ja täielikult pühenduma koostööle ELi sisese 
ümberasustamise mehhanismi raames;

25. nõuab sellega seoses kohustusliku ja pöördumatu solidaarsuse süsteemi kiiret ametlikku 
vormistamist paremas koostöös kolmandate riikidega, nagu on sätestatud aluslepingutes;

26. nõuab tervikliku kavandi vastuvõtmist, milles sätestatakse liidu integreeritud 
piirikontrollistrateegia üldised eesmärgid ja struktuur;

27. toonitab, et uued vahendid või süsteemid tuleks kasutusele võtta alles siis, kui 
olemasolevad vahendid on täielikult töökindlad, ohutud ja usaldusväärsed, ja nõuab uute 
vahendite vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhjalikku hindamist seoses selliste 
küsimustega nagu riiki sisenemine / riigist lahkumine, registreeritud reisija programm ja 
elektrooniline reisiluba;

28. peab Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuuri (FRONTEX) oluliseks vahendiks liidu üldises sisserändestrateegias ja toetab 
selle mandaadi läbivaatamist – sealhulgas selge raamistik tagasisaatmistoiminguteks, mis 
vastavad rahvusvahelistele inimõiguste normidele – agentuuri rolli tugevdamiseks;
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29. tuletab meelde, et FRONTEXile tuleb tagada täielik kindlus, et nii konkreetsete 
ühisoperatsioonide kooskõlastamiseks kui ka alaliste ülesannete jaoks liikmesriikide 
poolt tema kasutusse antud vahendid on alati kättesaadavad;

Tsiviil- ja kaubandusõigus perekondadele, kodanikele ja ettevõtetele

Tsiviilõiguslike kaitsevahendite parem kättesaadavus kodanikele ja ettevõtetele

30. on arvamusel, et tsiviilõiguse valdkonna prioriteetides tuleb esmajoones keskenduda 
üksikkodanike ja ettevõtete väljendatud vajadustele, samal ajal pidevalt lihtsustades 
õigusemõistmist ning luues selgemaid ja lihtsamalt kasutatavaid menetlusi; tunnustades 
komisjoni otsuseid esitada ettepanek testamentide ja pärimiste kohta ning koostada 
roheline raamat abieluvara jagamise korra kohta seoses eraldi elama asumise ja 
lahutusega, nõuab selleks:

– täiendavaid meetmeid vaidluste alternatiivse lahendamise edendamiseks, mille 
eesmärk on eelkõige tarbijate õiguskaitse kättesaadavuse parandamine;
rõhutab, et kollektiivse õiguskaitse meetmed ühenduse tasandil ei tohi 
põhjustada siseriikliku protsessiõiguse tarbetut killunemist;

– ettepanekute tegemist küsimuste osas, mis käsitlevad lihtsa ja autonoomse 
pangakontode arestimise ja pangahoiuste ajutise külmutamise Euroopa 
süsteemi loomist, originaaldokumentide vastastikust tunnustamist ja 
jõustamist, sätteid Rooma II määruse1 puudujääkide likvideerimiseks isiku 
õiguste ja au teotamise osas, lõplikku lahendust probleemile kahepoolsete 
lepingutega, milles käsitletakse jurisdiktsiooni ja kohtuotsuste tunnustamist ja 
jõustamist, sätete vastuvõtmist Euroopa Kohtu osutatud lünkade täitmiseks 
äriühinguõiguses, ettepanekut sotsiaalselt kaitsetute täisealiste kaitsmise kohta 
ja ettepanekut võtta vastu määrus abieluasjades ja vanemlikus vastutuses 
kohaldatava seaduse kohta, kasutades vajaduse korral tõhustatud koostööd;

– hästi läbi mõeldud arvamust küsimuste kohta, mis käsitlevad riikide kohtute 
määratud meetmeteid täiendava ühenduse ajutise meetme vormi, riikide 
õiguslike lähenemisviiside erinevusi omandiõiguste säilitamisel ja muudes 
sarnastes mehhanismides, rahvusvahelise lapsendamise tunnustamist ja riiklike 
perekonnaseisudokumentide vastastikuse tunnustamise kogu küsimust;

– arvukate uuenduslike õigusaktide praktilist kasutamist, mis on praeguseks 
vastu võetud Euroopa tsiviilprotsessi valdkonnas, mida tuleb uurida, et seda 
võimalusel lihtsustada ja kodifitseerida ühte vahendisse, millesse ühendatakse 
kõik selles valdkonnas vastu võetud ühenduse õigusaktid;

Ühtse turu kõikide eeliste kasutamine Euroopa lepinguõiguse abil

31. palub komisjonil kiirendada tööd Euroopa lepinguõigusega, võttes aluseks akadeemilise 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II) (ELT L 199, 31.7.2007, lk 40).
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ühise tugiraamistiku projekti, ja täielikult kaasata parlament avatud ja demokraatlikku 
protsessi, mille tulemuseks peab olema poliitilise ühise tugiraamistiku vastuvõtmine;
rõhutab, et poliitilisest ühisest tugiraamistikust peaks kujunema vabatahtlik ja otseselt 
kohaldatav vahend, mis võimaldab lepinguosalistel, muu hulgas äriühingutel ja tarbijatel, 
vabalt valida Euroopa lepinguõiguse nende äritegevuse suhtes kohaldatavaks õiguseks;

Võitlus kuritegevusega ja kodanike õiguste tagamine

Kriminaalõiguse prioriteedid

32. nõuab põhiõiguste austamisel rajaneva ELi kriminaalõiguse ala loomist, mille 
arendamiseks tuleb vastu võtta:

 ambitsioonikas õiguslik vahend menetluslike tagatiste kohta kriminaalmenetluses, mis 
põhineb süütuse presumptsioonil ja milles õigus kaitsele tagatakse täielikult;

 põhjalik õiguslik raamistik, mis pakub kuriteo ohvritele võimalikult laialdast kaitset, 
sealhulgas piisavat hüvitamist ja tunnistajakaitset;

 vangistus- ja kinnipidamistingimuste miinimumnõuded ja ühtne vangide õiguste 
loetelu ELis ja

 õigusakt, mis käsitleb tõendite kogumist ja vastuvõetavust kriminaalmenetluses;

Sidus mitmekihiline julgeolekustrateegia

33. on veendunud, et organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastased uued meetmed 
peaksid olema rohkem orienteeritud põhiõiguste kaitsele ja need peavad sisaldama 
tunnistajate nõuetekohast kaitset ning soodustusi neile, kes teevad terrorivõrkude 
purustamiseks koostööd, ning ennetust ja integratsiooni käsitlevaid tegevuspõhimõtteid, 
mis on eelkõige suunatud kõrge riskiga kategooriasse kuuluvatele isikutele;

34. nõuab ELi kuritegevuse tervikliku aruande avaldamist igal aastal, mis ühendab endas 
aruanded, mis on seotud konkreetsete valdkondadega, nagu organiseeritud kuritegevuse 
ohu hinnang ja Eurojusti aastaaruanne, ning rõhutab vajadust selliste kuritegude nagu 
inimkaubandus ja küberkuriteod ennetamise ja nendega võitlemise interdistsiplinaarse 
lähenemisviisi ja tervikliku strateegia järele;

35. nõuab tungivalt laiaulatusliku ELi julgeolekustrateegia väljatöötamist, mis põhineb 
liikmesriikide julgeolekukavadel, suurema solidaarsuse põhimõttel ning ELi ametite, 
võrgustike ja teabevahetuse lisandväärtuse objektiivsel hindamisel; kavatseb koos 
liikmesriikide parlamentidega hoolikalt jälgida nõukogu kogu tegevust ELi 
sisejulgeolekualase operatiivkoostöö valdkonnas;

Operatiivasutused ja -agentuurid

36. peab Eurojusti ja Europoli väga tähtsateks asutusteks ja kohustub liikmesriikide 
parlamentide kõrval täielikult osalema nende tegevuse määratlemisel, hindamisel ja 
kontrollimisel;

37. nõuab terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses tihedamat ja 
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põhjalikumat koostööd liikmesriikide valitsuste, Euroopa asutuste ja ühiste 
operatiivmeeskondade vahel spetsialiseeritud võrkude abil (näiteks Schengeni 
infosüsteem II (SIS), viisainfosüsteem, tolliinfosüsteem ja õigusalased võrgud) ning 
konkreetset koostööd luure- ja politseiteenistuste vahel riikide ja Euroopa tasandil;

Euroopa õiguskultuuri loomine

38. nõuab Euroopa õiguskultuuri loomist, mis hõlmab kõiki õiguse aspekte; sellega seoses 
pöörab tähelepanu sellele, et:

– Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus, Euroopa kohtunõunike 
koostöövõrgustik, ELi Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Ühendus ja 
Eurojusti Euroopa Peaprokuröride Ühendus, kohtuteenistujad ja õigusala töötajad 
võivad anda selle loomisse väga suure panuse, koordineerides ja edendades kohtunike 
tööalast koolitust ja vastastikust arusaamist teiste liikmesriikide õigussüsteemidest 
ning lihtsustades piiriüleste vaidluste ja probleemide lahendamist, ja nende tegevust 
tuleb hõlbustada ja piisavalt rahastada; sellest peab kujunema täielikult rahastatud 
kava Euroopa kohtunike koolitamiseks, mis koostatakse koostöös eespool nimetatud 
õigusalaste võrkude ja Euroopa õigusalase koolituse võrgustikuga;

– välisriikide õiguse teadmiste ja sellest vastastikuse arusaamise hõlbustamiseks peab 
olema aktiivne poliitika, mis aitab saavutada suuremat õiguskindlust ja edendada 
vastastikust usaldust, mis on vastastikuseks tunnustamiseks vajalik; selle poliitikaga 
tuleb ette näha kogemuste vahetamine, vahetused, külaskäigud, informatsioon ja 
kursused õigusala töötajatele ja kohtunikele, samuti koolituspunktide/ainepunktide 
süsteemi loomine kutseorganisatsioonide poolt õigusala töötajatele, mis toimib üle 
kogu ELi koos õiguskoolitusasutuste võrgustikuga, mille asutused on volitatud 
pakkuma siseriikliku õiguse sissejuhatavaid kursusi õigusala töötajatele ja 
kohtunikele;

E-õigus: teenus kodanikele, õigusala töötajatele ja kohtunikele

39. nõuab rohkem tegusid e-õiguse edendamiseks ja arendamiseks ühenduse tasandil 
kodanike ja ettevõtete õiguskaitse kättesaadavuse huvides ning on arvamusel, et:

– liikmesriigid, kes teevad koostööd kahepoolsete projektidega, peaksid tagama, et 
nende töö on kavandatud nii, et seda saab tarbetu dubleerimise vältimiseks üle kanda 
ühenduse tasandile;

– praegune ühenduse õigustik tsiviilõiguse valdkonnas, eelkõige protsessiõiguses, tuleks 
viia suuremasse vastavusse infotehnoloogia kasutamisega, eriti selles osas, mis 
puudutab Euroopa maksekäsumenetlust ja väiksemate kohtuvaidluste menetlust, 
tsiviilasjade tõendite määrust1 ja vaidluste alternatiivset lahendamist, ning tuleks võtta 
meetmeid elektrooniliste dokumentide ja võlgniku varade läbipaistvuse valdkonnas;
eesmärgiks peaks olema piiriüleste tsiviilasjade lihtsam, odavam ja kiirem 

                                               
1 Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite 
kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1).
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menetlemine;

– elektroonilisi vahendeid, nagu Euroopa karistusregistrite infosüsteem ja SIS, tuleks 
edasi arendada;

Kiireloomulised küsimused

40. nõuab umbes 1200 erisuguse meetme, mis on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevas 
alas alates 1993. aastast vastu võetud, järkjärgulist liitmist sidusaks tervikuks, võttes 
arvesse liidu uusi ülesandeid ja rolle ning samuti Lissaboni lepingus pakutud uut 
õigusraamistikku, alustades kõige tähtsamaks peetavatest valdkondadest, mis määratakse 
kindlaks koos Euroopa Parlamendiga;

41. on seisukohal, et kui õigusakti menetlemist alustatakse kooskõlas Nice’i lepinguga, mis 
näeb ette lihtsalt Euroopa Parlamendiga konsulteerimist, nagu see on paljude vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala käsitlevate küsimuste puhul, ning kui Euroopa 
Parlament on oma arvamuse esitanud, peaks edasine menetlemine algama uuesti 
Lissaboni lepingu kohaselt esimese lugemisega, et anda parlamendile võimalus kõiki 
õigusi kasutades avaldada oma arvamust. 

42. jätab endale õiguse teha konkreetseid ettepanekuid, kui parlamendiga konsulteeritakse 
seadusandliku tegevuse programmi osas;

o
o      o

43. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukoguke, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


