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Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus

1. Millised Teie isikuomadused ja kogemused on eriti vajalikud volinikuks saamisel ja 
Euroopa üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest 
vastutusvaldkonnast? Mis Teid motiveerib? Milliseid tagatisi saate anda Euroopa 
Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil moel tagate selle, et Teie eelnev, praegune 
või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete täitmist komisjonis? 

Kasvasin üles Luksemburgis – väikeses paljude naabritega riigis –, mistõttu sain juba varases 
eas praktilise kogemuse piiride tähendusest Euroopas. „Schengen” on seega minu kui 
luksemburglase jaoks midagi palju enamat kui pelgalt poliitiline mõiste. Piiride kaotamine, nii 
füüsilises kui ka õiguslikus tähenduses, mille tulemusena lihtsustub Euroopa kodanike elu, 
vähenevad kulutused äritehingutele ja tänu millele saavad eurooplased üksteisele 
lähedasemaks, on motiveerinud mind astuma Euroopa poliitilisele areenile.

See isiklik kogemus andis mulle tuge, kui ma töötasin Euroopa Parlamendis (1997–1999) 
justiits- ja siseküsimuste valdkonnas kodanike õiguste ja siseasjade komisjoni aseesimehena.
Juba sel ajal pühendusin ma Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kohtu rolli tugevdamisele selles 
olulises poliitikavaldkonnas. Nüüd, Lissaboni lepingu jõustumisega, on see tegelikkuseks 
saanud. Minu seadmine õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku kandidaadiks 
vaid kolm päeva enne uue lepingu jõustumist toob mind seega minu poliitiliste tõekspidamiste 
juurte juurde. 

Minu kogemus esmalt Luksemburgi parlamendi ja seejärel Euroopa Parlamendi liikmena 
mõjutab tugevasti minu tööd mulle määratud valdkonnas. Ma alustasin poliitilist tegevust 
1979. aastal Luksemburgi parlamendi liikmena ja töötasin seal kümme aastat. Seejärel olin 
kaks ametiaega Euroopa Parlamendis (1989–1999). 

Kogu oma poliitilise tegevuse jooksul olen juhindunud eesmärgist saavutada käegakatsutavaid 
tulemusi kodanike jaoks. Selles osas on mul palju kasu olnud aastatel 1981–1999 
Luksemburgis Esch-sur-Alzette'is volikogu liikmena töötatud aastatest. Kasuks on tulnud ka
Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni esimehe amet; sealt saadud kogemus on andnud 
põhjaliku arusaamise kodanike muredest ja nende ootustest seoses Euroopa institutsioonidega. 
Sellel kogemusel oli suur mõju minu edasisele tööle Euroopa Komisjonis. 

Euroopa Komisjoni liikmena hariduse ja kultuuri valdkonna eest vastutades (1999–2004) 
keskendusin algatustele, mis puudutasid otseselt kodanikke (nt üliõpilaste vahetusprogramm 
„Erasmus Mundus”). Oma teisel ametiajal (alates 2004. aastast) infoühiskonna ja meedia 
volinikuna töötades õnnestus mul parlamendi tugeval toetusel viia 
telekommunikatsioonialastesse õigusaktidesse sisse uus tarbijate ja kodanike õiguste mõõde; 
see on kaasa toonud rändlusteenuste madalamad hinnad, Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 
ning isikuandmete ja Interneti kasutajate õiguste kindlama kaitse.

Loomulikult on naiste ja meeste võrdne kohtlemine olnud mulle kui naispoliitikule üks 
püsiteemadest. See sai alguse, kui olin Luksemburgi üleriigilise kristlik-sotsialistliku 
naisteühenduse president (1988–1933). Veelgi teadlikumalt tegelesin selle teemaga Euroopa 
Parlamendi sotsiaalküsimuste, tööhõive ja töökeskkonna komitee aseesimehena (1992–1994). 
Hoidsin teemat jätkuvalt päevakorral ja kui asusin tehnilisemat laadi valdkonna –
infoühiskond ja meedia – voliniku ametisse, julgustasin noori naisi IT erialadel tööle 
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hakkama. Minu jaoks on areng, mis on toimunud naiste võrdse kohtlemise küsimuses alates 
Rooma ehk EMÜ asutamislepingusse artikli 119 lisamisest (nüüd ELi toimimise lepingu 
artikkel 157), üks revolutsioonilisemaid Euroopa integratsiooni saavutusi ühiskonnas.

Mis puutub president Barroso poolt mulle usaldatud vastutusse kanda koos temaga hoolt 
komisjoni avalike suhete eest, siis saan tugineda kunagise ajakirjanikuna saadud kogemustele. 
Pealegi olen oma töös alati tähtsustanud kodanike tõhusat teavitamist nendest ELi 
tegevuspõhimõtetest, mis neid otseselt mõjutavad. Mul on heameel seda suunda jätkates anda 
veelgi suurem panus ELi teemasid käsitleva teavitustöö tõhustamisse ja selle suunamisse 
rohkem kohalikule ja piirkondlikule meediale, et teha Euroopa oma kodanikele paremini 
mõistetavaks. 

Olen olnud komisjoni liige 1999. aastast alates ning oma töös täielikult järginud 
asutamislepingu ideaale ja õigussätteid, eelkõige kohustust tegutseda Euroopa huvides ilma 
koduriigilt või mõnelt muult organisatsioonilt juhiseid vastu võtmata. Ma toimin nii ka 
edaspidi vastavalt ELi lepingu artikli 17 lõikele 3 ja ELi toimimise lepingu artiklile 245, mis 
käsitlevad komisjoni kohustust tegutseda sõltumatult. Ma kohustun samuti täitma kõiki 
volinike käitumisjuhendis sätestatud põhimõtteid ning hoiduma minu ametikohale sobimatust 
käitumisest. Vastavalt volinike käitumisjuhendile ajakohastan veebis avaldatud huvide 
deklaratsiooni, kui selles esineb muutusi.

Valdkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendi ja selle komisjonidega

2. Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuidas peate ennast 
parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks seoses enda ja oma osakondade 
tegevusega?

Asepresidendi kandidaadina ja volinike täiskogu liikmena aastast 1999 tahan jätkuvalt 
rakendada kõik oma kogemused täielikult täiskogu teenistusse. Tahan jätkuvalt panna pearõhu 
kollegiaalsusele, samas kanda täielikku poliitilist vastutust mulle määratava valdkonna 
talituste tegevuse eest. Ma olen edaspidigi Euroopa Parlamendi ja selle komiteede käsutuses 
ning vahetan parlamendiga informatsiooni ning annan neile korrapäraselt aru. Ma tahan 
kindlasti täita oma institutsioonilist rolli, aidates Euroopa Parlamendil rakendada neid uusi 
pädevusi, mis Lissaboni leping annab õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse 
valdkonnas. Tihe koostöö Euroopa Parlamendiga aitab mul kodanike vajadustest ja nende 
õiguste kaitsmisest lähtuvaid poliitilisi meetmeid tagada. Euroopa Parlament võib jätkuvalt 
kindel olla, et ma osalen isiklikult olulistel läbirääkimistel ja aruteludel.

3. Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma seoses läbipaistvuse suurendamise, 
koostöö tõhustamise ning parlamendi õigusloomega seotud algatuste ja taotluste 
tõhusate järelmeetmetega, võttes arvesse ka Lissaboni lepingu jõustumist? Kas olete 
seoses planeeritavate algatuste või käimasolevate menetlustega valmis edastama 
parlamendile samal tasemel teavet ja dokumente kui nõukogule?

Kinnitan Teile kogu südamest, et täidan pühendunult Euroopa Parlamendiga sõlmitud 
raamlepingus sätestatud komisjoni ja parlamendi vahelise teabevahetuse kohustust ning viin 
ellu Lissaboni lepingus sätestatut. Teen tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, kui 
parlament taotleb komisjonilt seadusandliku ettepaneku esitamist. Tahan oma vastutusalas 
anda Euroopa Parlamendile, nii komiteele kui ka täiskogule, täielikku ja kohest teavet nii 
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käimasolevate menetluste kui ka kavandatavate algatuste kohta. Minu jaoks ei ole parlamendi 
ja nõukogu võrdsel määral kaasamine mitte üksnes tavapärasest õiguskorrast tulenev nõue, 
vaid voliniku poliitiline kohus, sest volinik on eelkõige vastutav Euroopa Parlamendi liikmete 
ees, kes on otse rahva poolt valitud. 

Poliitikaga seotud küsimused

4. Millised on kolm peamist prioriteeti, mida kavatsete oma kavandatavas valdkonnas 
edendada, võttes vajaduse korral arvesse rahandus-, majandus- ja sotsiaalset kriisi ning 
säästva arenguga seotud probleeme? 

Lissaboni leping annab Euroopa Liidule õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse 
valdkonnas uued pädevused ning need kuuluvad ühenduse meetodi alla. Minu üldine 
prioriteet on täielikult rakendada Lissaboni lepingust tulenevad uued võimalused kõigi 
kodanike huvides. Kolm esmatähtsat (minu jaoks võrdse kaaluga) konkreetset eesmärki on 
järgmised: esiteks – kujundada Euroopast tõeline piirideta õigusruum; teiseks – kujundada 
tugev ja ühtne põhiõigusi järgiv Euroopa; kolmandaks – edendada kodanike Euroopat.

Esimese prioriteedi – õigusküsimuste – valdkonnas on minu eesmärk tagada, et riiklike 
õigussüsteemide vahelised erinevused ei tõkestaks enam kodanike juurdepääsu õiguskaitsele 
ning et suureneks vastastikune tunnustamine ja usaldus kõigi 27 liikmesriigi vahel ja seda 
toetaksid asjakohased ühtlustamismeetmed. Tsiviil- ja kaubandusõiguse osas on mul kavas 
seada meie siseturul valitsevad lepingulised suhted, eriti äriühingute ja tarbijate vahelised 
suhted, kindlamale ja ühtsemale alusele, et hõlbustada piiriüleseid tehinguid. Seepärast tahan 
arendada kolme esimest Euroopa ühtse lepinguseaduse komponenti – standardeeskirju- ja 
tingimusi, tarbijaõigusi ning ühtseid lepinguseaduse põhimõtteid –, et rajada teed tulevikus 
Euroopa tsiviilkoodeksi väljatöötamiseks, millest võib saada vabatahtlikult rakendatav vahend 
suurema ühtsuse saavutamiseks või vabalt valitav 28. lepinguõigus või veelgi ambitsioonikam 
projekt. Mul on samuti kavas algatada arutelu äriõiguse parema reguleerimise üle siseturul, 
tõstatades näiteks sellise teema nagu ühtsete põhimõtete väljatöötamine eeskirjade jaoks, mida 
kohaldataks äriühinguõiguse, kindlustuslepingute ja nõudeõiguse loovutamisega seotud 
küsimustes. Lisaks sellele tahan kavandada meetmeid, mis kohtuotsuste tõhusamat 
täideviimist tagades (nt eksekvatuurimenetluse kaotamine) ning kaasaegset tehnoloogiat 
kasutades toetavad majandustegevust. Perekonnaõiguse piiriülesed aspektid on minu 
õigusküsimuste töökavas samuti esmase tähtsusega. Kriminaalõiguse valdkonnas peame 
keskenduma ühelt poolt kodanike õiguste tugevdamisele piiriüleste kriminaalmenetluste 
korral ja teiselt poolt aitama asjaomastel asutustel rakendada piiriülese kuritegevuse vastu 
võitlemisel võrdväärseid hoiatavaid sanktsioone. See tähendab, et tuleb luua kõikehõlmav 
süsteem tõestusmaterjali hankimiseks piiriüleste kriminaalmenetluste tarvis. Eurojusti 
tugevdamine ja arendamine Euroopa Prokuratuuriks on Lissaboni lepingu üks põhieesmärke 
ja selles suunas tahan ma oma ametiaja jooksul märkimisväärselt edasi liikuda.

Järgmine prioriteet – kujundada tugev ja ühtne põhiõigusi järgiv Euroopa – tähendab seda, et 
Euroopa kolm põhiõiguste süsteemi (Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioon ja liikmesriikide konstitutsioonidega tagatud põhiõigused) 
hakkavad tööle tõhusas koostoimes, vastastikku üksteist täiendades ja toetades, iga ELi 
kodaniku huvides. ELi põhiõiguste hartaga seoses on minu põhiülesandeks tagada kõigi ELis 
kavandatavate õigusaktide vastavus harta põhiõigustele, sealhulgas sellistele õigustele nagu 



CM\800797ET.doc 5/9 PE431.139v02-00

ET

inimväärikus, sõnavabadus, eraelu puutumatus, omandiõigus, ettevõtlusvabadus, võrdsus 
seaduse ees, mittediskrimineerimine, õiguskaitse kättesaadavus ja õiglane kohtupidamine.
Pööran erilist tähelepanu teiste komisjoni talituste eelnõudele ja mõjuhinnangutele, et tagada 
nende täielik vastavus ELi põhiõiguste hartale. Mul on samuti kavas täiustada laste õigusi 
kaitsvaid ELi õigusakte ning tagada, et meil oleks toeks ühtne ja ajakohane strateegia, mis 
käsitleb sool, rassil või etnilisel päritolul, usulistel või muudel veendumustel, puudel, vanusel 
või seksuaalsel sättumusel põhinevat diskrimineerimist (vt ELi toimimise leping artiklid 10 
ja 19). Andmekaitse on erilise tähtsusega küsimus. Õigus eraelu puutumatusele (ELi 
põhiõiguste harta artikkel 7) on isikuvabaduse oluline osa. See nõuab eritähelepanu eriti 
nüüdsel ajal, kus kaasaegne andmevahetus- ja -salvestustehnoloogia on saamas tavapäraseks 
töövahendiks nii äri- (nt uued Internetipõhised turundusmeetodid) kui ka valitsusasutustes (nt 
kuritegevuse ennetamine ja õiguskorra tagamine). Olen sügavalt veendunud, et kodanikel ei 
teki usaldust Euroopa vastu, kui me ei seisa kindlalt selle eest, et isikuandmed on omavolilise 
kasutamise eest kaitstud ning et kodanikel on õigus ise oma isikuandmete töötlemist lubada 
või keelata. Seepärast on mul kavas ELi andmekaitse valdkonna õigusaktid ühendada 
üheksainsaks kaasaegseks kõikehõlmavaks õiguslikuks vahendiks. Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga seoses tahan töötada tihedas koostöös Euroopa 
Nõukoguga, et meie erinevaid pädevusvaldkondi silmas pidades tagada sidus tegevus 
põhivabaduste valdkonnas. Töötan koos presidendiga välja ettepanekut, mille esitan tema 
volitusel nii kiiresti kui võimalik, et saada volitused alustada läbirääkimisi Strasbourgi 
konventsiooniga ühinemiseks, nagu on Lissaboni lepinguga ette nähtud. Põhiõiguste kaitse 
valdkonnas riiklikul tasandil on mul kavas tähelepanelikult jälgida põhiseaduslikke muudatusi 
ja liikmesriikide konstitutsiooni- või ülemkohtute otsuseid ning edendada kohtualase 
oskusteabe vahetust riikide ja Euroopa tasandil, et aidata kaasa Euroopa põhiõiguste kultuuri 
tekkimisele. Ma pöördun Viinis asuva põhiõiguste ameti poole, et see komisjoni selles osas 
aitaks.

Minu järgmine prioriteet on kodanike Euroopa ja selles valdkonnas tahan ma keskenduda 
konkreetsetele meetmetele kodanike õiguste edendamiseks ja kaitseks igapäevaelus. 
Nimetatud valdkonnas on võimalik ja on vaja teha palju rohkem, nagu rõhutas Alain 
Lamassoure oma 8. juuni 2008. aasta aruandes „Le citoyen et l'application du droit 
communautaire”. Tahan teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, et hoogustada tegevust 
selle nimel, et kodanike teadlikkus oma õigustest kasvaks ja et lüngad õigusraamistikus 
saaksid täidetud. Erilise tähelepanuga jälgin seda, et kodanikele õigusi tagavad ELi õigusaktid 
saaksid kiiresti ja tõhusalt kohaldatud ja rakendatud. Partnerluses liikmesriikidega tahan 
rööpset lähenemisviisi jätkates tagada, et ELi õigusaktidega vastavusse viimine toimuks 
kiiresti, kuid kui see ei õnnestu või kui liikmesriikides esineb ELi kodanike õigusi käsitlevate 
õigusaktide täitmisel rikkumisi, võtan kõhklematult rangeid meetmeid, pöörates erilist 
tähelepanu direktiivi 2004/38/EÜ (vaba liikumise kohta kõigis EL 27 liikmesriikides) 
tulemuslikule rakendamisele. Samasuguse tähelepanuga jälgin meie laiahaardeliste 
diskrimineerimisvastaste õigusaktide rakendamist. Samuti soovin ma algatada arutelu selle 
üle, kuidas kõrvaldada ELis diskrimineerimist kodakondsuse (kaasa arvatud elukohariigi) 
põhjal; praegu kehtivad diskrimineerimisvastased õigusaktid seda teemat ei käsitle. Kodanike 
Euroopa põhimõtet arendades tahan ära kasutada Lissaboni lepingust tulenevad uued 
võimalused ja muuta kodanike diplomaatiline ja konsulaarkaitse paremini toimivaks.

Nimetatud kolme prioriteetse tegevussuuna kohta tahan komisjonile kättesaadavate vahendite, 
kaasa arvatud Interneti abil avalikkust tõhusamalt teavitada ELi tegevuspõhimõtetest ja nende 
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mõjust kodanikele. Lisaks kannan koos presidendiga hoolt, et kodanikke teavitataks kõikidest 
nende jaoks olulistest ELi asjadest mõjuvalt ja professionaalselt. Ma tahan teha kõik minust 
oleneva, et hoolitseda koostöös parlamendiga selle eest, et kõik kodanikud teaksid hästi oma 
õigusi ja kohustusi seoses ELiga ning oleks teadlikud ELi tegemistest ja eesmärkidest. 

5. Milliseid konkreetseid õigusloomega seotud ja muid algatusi kavatsete esitada ning 
milline on nende ajakava? Milliseid konkreetseid kohustusi on Teil võimalik võtta 
eelkõige seoses parlamendikomisjonide prioriteetide ja taotlustega, mis on lisatud 
käosolevale dokumendile ning mis kuuluvad Teie vastutusvaldkonda? Kuidas Te 
isiklikult tagaksite õigusakti ettepanekute kõrge kvaliteedi?

Peagi pärast uue komisjoni ametisse astumist on mul (koostöös siseasjade volinikuga) kavas 
esitada tegevuskava Stockholmi programmi elluviimiseks. See hõlmab ulatuslikku ülevaadet 
konkreetsetest sammudest, mis EL peab oma kodanike jaoks vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva Euroopa ala arendamiseks ja tugevdamiseks tulevikus tegema. Stockholmi 
programm hõlmab ligikaudu 170 algatust, mistõttu saab seda õigusloomekava paljuski 
võrrelda 1992. aasta ühtse turu programmiga. Stockholmi programmi tulemuslikuks 
rakendamiseks tuleb täpsustada põhieesmärk ja prioriteedid. 

Ametiaja esimesel poolel (2010–2012) tahan oma aja ja energia pühendada järgmistele 
algatustele.

- Tahan saavutada olulist edu Euroopa lepinguseaduse osas, et lihtsustada piiriüleseid 
tehinguid, eriti äriühingute ja tarbijate vahelisi suhteid. Seepärast on mul kavas –
akadeemiliste asjatundjate abil kogu Euroopast – 2010. aasta jooksul saada valmis ühine 
tugiraamistik ning seejärel lülitada see õiguslikku vahendisse, mida eelnevalt laialdaselt 
tutvustatakse. Minu soov on kiirendada standardeeskirjade ja -tingimuste väljatöötamist, 
mis on oluline vahend meie siseturul äriühingute ja tarbijate vahel usaldusväärsemate ja 
vähemkulukate suhete tekkimiseks. Lisaks tahan tihedas koostöös parlamendi ja 
nõukoguga jõuda edukalt lõpule tarbijaõiguste direktiivi seadusandliku menetlemisega.
See direktiiv on äärmiselt oluline nii tarbijaõiguste kui ka ettevõtete võrdsete võimaluste 
seisukohalt. Minu jaoks on esmatähtis tagada, et direktiivi edasine areng oleks kooskõlas 
Euroopa lepinguseaduse laiema arenguga ning et kokkuvõttes saavutataks tarbijaõiguste 
üldine tugevdamine ja seeläbi ka tarbijakaitse kõrge tase. Kõikides tarbijaid puudutavates 
küsimustes teen ma tihedat koostööd tervise- ja tarbijaküsimuste volinikuga.

- Ma tahan kiirendada tööd menetluses oleva ettepanekuga abieluasjade suhtes kohaldatava 
õiguse kohta (Rooma III). Mul on kindel veendumus, et kõik liikmesriigid peavad 
kõikides ELi poliitikavaldkondades kaasa rääkima. Samas olen kindel, et selle eelnõu 
inimlik kontekst – võimalus kõrvaldada tihtipeale konfliktses olukorras olevate eri 
rahvustest vanemate ja nende laste suur õiguslik ebakindlus – ei luba meil kauem 
viivitada. Kui olukord seda nõuab, olen oma ametikohal kohe esimeste kuude jooksul 
valmis esitama tõhustatud koostöö ettepaneku Rooma III valdkonnas. Tõhustatud koostöö 
selles küsimuses saadab selge signaali kõikidele liikmesriikidele. Loodan muidugi siiralt, 
et komisjoni esitatud põhjendatud ettepanek, mida paljud liikmesriigid toetavad, leiab 
peagi heakskiidu kõikides liikmesriikides. 

- Seoses kodanikele õigusi tagavate ELi õigusaktide jõustamisega arvan, et ELi eri 
poliitikavaldkondades olemasolevad või kavandatavad kollektiivsete 
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hüvitusmehhanismide eri vormid vajavad kiiresti ühtlustamist. Seepärast on mul kavas 
teha tervise- ja tarbijaküsimuste ning konkurentsi valdkonna volinikele ettepanek 2010. 
aastal üheskoos konsulteerida kõigi asjaomaste sidusrühmadega küsimustes, kuidas 
ühtlustada tsiviilmenetlusõigust ning leida võimalikke lahendusi üksteisega haakumatute 
õigusaktide vältimiseks.

- Andmekaitse valdkonnas tahan ühenduse õigustiku põhjalikult läbi vaadata ning seda 
kiiresti ajakohastada. Kavatsen ühendada olemasolevad õiguslikud vahendid (eriti 1995. 
aasta üldine andmekaitsedirektiiv ja 2008. aasta raamotsus politseikoostöö ja õigusalase 
koostöö kohta kriminaalasjades) üheksainsaks kaasaegseks kõikehõlmavaks õiguslikuks 
vahendiks, mis infoühiskonna kiiret arengut arvesse võttes kajastaks Lissaboni lepingust 
tulenevaid muutusi ning oleks täielikult kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikliga 7. 

- ELi kodanike teel on ikka veel palju takistusi, kui nad soovivad kasutada oma vaba 
liikumise õigust või osta kaupu ja teenuseid väljastpoolt oma riigi piire. Inimestel peaks 
ELi kodanikena olema võimalik kasutada samu õigusi, kui neil on kodanikuna oma riigis. 
Minu esmaülesanne selles valdkonnas on tagada vaba liikumist käsitleva direktiivi 
2004/38/EÜ täielik rakendamine kõigis 27-s liikmesriigis. Lisaks tahan ma 2010. aastal 
koostada ulatusliku aruande veel muude riigipiiridest tulenevate takistuste kohta, mis 
otseselt ja kaudselt segavad kodanike igapäevaelu ega lase neil kasutada ELi 
kodakondsusest tulenevaid õigusi. Sellega seoses on mul kavas teha ettepanekuid, et 
veelgi tõhusamalt tagada (minnes kaugemale olemasolevates õigusaktides sätestatust) ELi 
kodanike õigusi vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 21 lõikele 2. Tahan samuti analüüsida, millist potentsiaalset 
lisaväärtust võib anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 18 lõike 2 kasutamine 
selleks, et kõrvaldada – kui see on asjakohane ja teostatav – diskrimineerimine 
kodakondsuse ja ka elukohariigi alusel, mis ikka veel takistab Euroopa kodakondsuse 
täielikku toimimist.

- Tsiviilasjade valdkonnas on mul kavas läbi vaadata Brüssel I määrus kohtualluvuse ja 
kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, selleks et kaotada 
eksekvatuurimenetluse nõue tsiviil- ja ettevõtlusvaldkonna otsuste puhul ning laiendada 
vastastikust tunnustamist valdkondadesse, kus seda veel ei tehta.

- Seoses sool, rassil või etnilisel päritolul, usulistel või muudel veendumustel, puudel, 
vanusel või seksuaalsel sättumusel põhineva diskrimineerimise küsimustega (vt ELi 
toimimise leping artiklid 10 ja 19) kavatsen täita oma institutsioonilist rolli, et võetaks 
vastu komisjoni poolt 2008. aastal esitatud õigusaktide ettepanekud (diskrimineerimine 
väljaspool töökohta, rasedus- ja sünnituspuhkus, füüsilisest isikust ettevõtjad). Töötan 
samuti selle heaks, et naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet kohaldataks kõikjal 
ELis ja et selle tulemused oleks tegelikkuses nähtavamad. Selleks tahan muu hulgas 
toetada naiste harta väljatöötamist, millega 2010. aastal tähistatakse Pekingi konverentsi 
15. aastapäeva; seda toetas ka president Barroso oma kõnes Euroopa Parlamendi täiskogul 
septembris 2009. Pean väga tähtsaks Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti ning 
teen kõik selle heaks, et see Vilniuses 2010. aasta suvel tööd alustaks. Peame välja 
töötama ajakohase strateegia naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 2010. 
aastal on mul kavas esitada seda teemat käsitlev mitmeaastane tegevuskava. Oma ametiaja 
esimese aasta jooksul tahan esitada ka puuetega inimesi käsitleva strateegia 2010. aasta 
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järgseks perioodiks. Selle strateegia üldeesmärgina näen diskrimineerimise vastu 
võitlemise valdkonnas viimastel kümnenditel ELis saavutatud sotsiaalse progressi 
teadvustamist ühiskonnas. Tahan kõikides diskrimineerimise vastu võitlemise küsimustes, 
eriti seoses romide olukorraga ELis, teha tihedat koostööd tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse volinikuga.

- Pean naiste vägivaldset kohtlemist meie ühiskonnas väga tõsiseks probleemiks. See 
puudutab Euroopa väärtusi ning kõiki 27 liikmesriiki. Seepärast tahan ma sellele nähtusele 
vastuseks kujundada ühise selge seisukoha ning välja töötada poliitilise raamistiku, mis 
võimaldaks ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel koos võidelda naiste vägivaldse 
kohtlemise vastu.

- Töötan koos presidendiga välja ettepanekut tema volitusel esitamiseks, et valmistada ette 
ELi ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (ELi lepingu 
artikli 6 lõige 2) ning esitada soovitused läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Nõukoguga 
võimalikult kiiresti 2010. aastal. 

- Töötan koos presidendi ja institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste valdkonna 
asepresidendiga, et presidendi volitusel esitada ELi toimimise lepingu artikli 24 lõike 1 
kohaselt ja 2009. aastal alustatud avaliku arutelu tulemuste alusel määruse ettepanek, mis 
käsitleb ELi artikliga 11 ette nähtud uusi kodanikualgatusi reguleerivat korda ja tingimusi. 

- Mul on samuti kavas oma ametiaja esimeses pooles intensiivistada tööd e-õiguse 
süsteemiga, et kujundada see tõhusaks mittebürokraatlikuks õigusaktidele juurdepääsu 
vahendiks kõigi 27 liikmesriigi piires; tahan samuti analüüsida konkreetseid täiendavaid 
võimalusi õigusalase koolituse täiustamiseks ja Euroopa õiguskultuuri arendamiseks 
liikmesriikide juristide seas (nt uue, õigusasutustele loodud Erasmuse vahetusprogrammi 
raames).

- Tahaksin uuendada programmi „Kodanike Euroopa”, mille lõpptähtaeg on 2013. aasta. 
Uuendatud programm peaks keskenduma praktilisele tegevusele, mis tugevdab Euroopa 
identiteeti (nt sõpruslinnade liikumine) ja edendab kultuuri- ja keeleõppega seotud 
vahetust ning ka konkreetseid Euroopa ühiste väärtuste kogemusi.

Lubage mul ühtlasi esile tõsta kahte projekti, millega sooviksin tegeleda keskpikas 
perspektiivis:

- kolme esimese Euroopa ühtse lepinguseaduse komponendi (standardeeskirjade- ja 
tingimuste, tarbijaõiguste ning ühtsete lepinguseaduse põhimõtete) arendamine Euroopa 
tsiviilkoodeksiks, millest võib saada vabatahtlikult rakendatav vahend suurema ühtsuse 
saavutamiseks või vabalt valitav 28. lepinguõigus või veelgi ambitsioonikam projekt; 

- Eurojusti arendamine Euroopa Prokuratuuriks, nagu on ette nähtud ELi toimimise lepingu 
artikliga 86.

Olen seisukohal, et kodanike juurdepääs ELi institutsioone ja ELi õigust käsitlevale teabele on 
Euroopa kodakondsuse oluline osa. Seepärast toetan oma ametiaja kestel täielikult Euroopa 
Liidu Väljaannete Talituse (mis on ühine kõigi ELi institutsioonide jaoks) tööd ELi ühtse 
õigusportaali loomisel, mis võimaldab juurdepääsu otsustusprotsessi kõikidele etappidele, 
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sealhulgas ELi õigusaktide ülevõtmisele riiklikku õigusse ja nii Euroopa Kohtu kui ka 
liikmesriikide kohtute otsustele, mida nad ELi õigust rakendades on teinud. 

Mis puutub vajadusse tagada õigusaktide ettepanekute hea kvaliteet, siis on see kogu minu 
valdkonda läbiv ülesanne. Kvaliteetsed seadusettepanekud on esimene samm ühenduse 
õigustiku eduka rakendamise ja tulemusliku täideviimise teel, et meil oleks Euroopa, mis 
annab meie kodanikele käegakatsutavaid tulemusi.


