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KOKKUVÕTE 
 
Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraat volitas Genfi Relvajõudude Demokraatliku 
Kontrolli Keskust (DCAF) ja Euroopa Liidu Instituuti tegema uuringut „luureasutuste 
parlamentaarse järelevalve kohta asjaomastes ELi liikmesriikides ja teistes peamistes 
demokraatiates”. Eeldati, et käesolev uuring „selgitab välja demokraatlikud standardid ja 
parimad tavad ning kohase tasakaalu saladuse nõude ja kontrollivajaduse vahel, mida 
Euroopa Parlament (EP) saab kasutada oma järelevalveasutuse loomisel”. Pärast arutelusid 
EP sisepoliitika peadirektoraadiga otsustati tõlgendada kõnealuseid volitusi, võttes arvesse 
nelja olulist suundumust ja arengut, mis on kutsunud esile arutelu selle üle, kuidas EP 
saaks tugevdada järelevalvet ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala asutuste 
ning Euroopa Liidu vaatluskeskuse (Sitcen)1 üle, millel on oma roll vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneval alal (AFSJ): 
 
1) Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele volitused 
tugevdada oma järelevalvet kahe AFSJi institutsiooni – Europoli ja Eurojusti – üle. Leping 
sätestab selgesõnaliselt, et uued määrused Europoli ja Eurojusti kohta peaksid sisaldama 
sätteid parlamentaarse „kontrolli” (Europoli puhul) ja „hindamise” kohta (Eurojusti puhul). 
Järgneva kahe aasta jooksul esitab komisjon eelnõud kõnealuste määruste kohta; EP-l on 
võimalus tagada, et kõnealused õigusaktid sisaldavad asjakohaseid sätteid parlamentaarse 
järelevalve kohta. Lisaks tähendab tõsiasi, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala 
kuulub nüüd seadusandliku tavamenetluse alla, seda, et EP saab nüüd paremini tagada, et 
uued või läbivaadatud AFSJi asutusi puudutavad õiguslikud raamistikud sisaldavad sätteid 
parlamentaarse järelevalve kohta. Tegelikult ongi nii tehtud määruse eelnõus Frontexi 
kohta, mida uuringu kirjutamise ajal arutati. 
 
2) EP-l võivad olla mõned võimalused käsitleda Sitceni tööd, mis täidab mitut 
sisejulgeolekualast ülesannet, sest see on nüüd osa Euroopa välisteenistusest (EEAS). 
Sellal kui EEAS (ja seega Sitcen) kuulub ühise välis- ja julgeolekupoliitika alla, mis on 
valitsustevahelise poliitika valdkond, annab Lissaboni leping EP-le selles valdkonnas mõne 
uue pädevuse. 
 
3) Teabe kättesaadavuse valdkonnas on toimunud olulisi arenguid, mis on olemuslikult 
seotud AFSJi institutsioonide järelevalve tugevdamisega. 2010. aastal sõlmisid EP ja 
komisjon uue institutsioonidevahelise kokkuleppe, mis parandab oluliselt EP juurdepääsu 
komisjoni teabele. Lisaks arutab EP praegusel ajal teabe kättesaadavust puudutavate ELi 
õigusaktide läbivaatamist ning samuti võimalust sõlmida nõukoguga uus 
institutsioonidevaheline kokkulepe, mis hõlmaks sätteid parlamentaarse juurdepääsu kohta 
salastatud teabele. Kõnealuste jätkuvate arutelude kulul on sügav mõju EP järelevalvele 
AFSJi institutsioonide üle. 
 
4) Üldisemalt on EP-l möödunud aastakümne jooksul kujunenud välja kasvav huvi nii 
liikmesriikide julgeolekuasutuste kui ka AFSJi institutsioonide vastu. Sellest on andnud 
tunnistust EP suur huvi Frontexi, Europoli ja Eurojusti otsuste kohase uue määruse 
väljatöötamise vastu ning samuti kaks ajutist komisjoni, kes uurisid liikmesriikide 
julgeolekuasutuste tegevusi ja andsid olulisi soovitusi järelevalve kohta.  
 

                                                 
1 Käesolev uuring kasutab mõistet „AFSJi institutsioonid”, et viidata AFSJi asutustele (Europol, Eurojust ja Frontex) 
ja Euroopa Liidu vaatluskeskusele (Sitcen). 
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Volituste sellise tõlgenduse alusel on käesoleva uuringu eesmärk pakkuda võrdlevat 
hindamist luureasutuste järelevalve kohta Euroopa Liidu liikmesriikides ja teistes 
demokraatiates, pidades silmas heade tavade väljaselgitamist, mis võivad teavitada arutelu 
Euroopa Parlamendi poolse AFSJi institutsioonide järelevalve tugevdamise kohta.  
 
Käesolev uuring keskendub Europolile, Frontexile, Eurojustile ja Sitcenile. Laias laastus on 
kõnealuste AFSJi institutsioonide roll liikmesriikide ametiasutuste vahelise koostöö 
lihtsustamine, kooskõlastamine ja tugevdamine, eesmärgiga edendada turvalisust ja õigust 
ELis. Võib väita, et liikmesriikide luureasutuste2 peamine omadus on nende õigus kasutada 
niinimetatud „eriõigusi”, et koguda teavet, näiteks õigused jälgida teabevahetust, varjatult 
jälgida, kasutada salajasi teavitajaid ja isegi salaja eluruumidesse siseneda. AFSJi 
institutsioonidel selliseid õigusi ei ole ja kui võrrelda neid selle kirjeldusega, on selge, et ELi 
AFSJi asutused ei ole luureasutused sellisel kujul, nagu neid liikmesriigi tasandil 
käsitatakse. Arvestades tõsiasja, et EP on huvitatud järelevalve tugevdamisest kõnealuste 
asutuste üle, võivad volitused uurida ja teha järeldusi järelevalvest liikmesriikide 
„luureasutuste” üle tunduda ebatavalise valikuna. 
 
Siiski on AFSJi institutsioonidel ja liikmesriikide luureasutustel mitmeid ühiseid jooni. Nad 
täidavad liikmesriikide luureasutuste „luureülesandeid”, kuigi mitte tingimata samal viisil 
või samal eesmärgil. Näiteks koguvad (olgugi et eriõigustele tuginemata), analüüsivad ja 
edastavad nad teavet laiale otsuste langetajate ringkonnale. Teine oluline sarnasus AFSJi 
institutsioonide ja liikmesriikide luureasutuste vahel on see, et ka nemad võtavad vastu, 
loovad ja edastavad salastatud teavet. Sellel on olulisi mõjusid järelevalvele, sest 
järelevaatajatel on vaja juurdepääsu salastatud teabele, et kontrollida nende asutuste tööd, 
mille tegevused on salastatud ja/või hõlmavad salastatud teabe kasutamist, mis on 
valdkond, kus EP saab palju õppida liikmesriikide järelevalvesüsteemidest. Me peaksime 
siiski jääma ettevaatlikuks järelevalvemudelite ja tavade liikmesriigi tasandilt ELi tasandile 
ülekantavuse suhtes, arvestades, et liikmesriikide järelevaatajad ja EP kontrollivad asutusi, 
millel on väga erinevad volitused ja pädevused. Järelevalvet tuleb mõista organisatsioonide 
kontekstis, mille suhtes järelevalvet teostatakse. 
 
Käesolev uuring koosneb viiest peatükist. Esimene käsitleb uuringu eesmärke, volitusi ja 
metoodikat. Teine peatükk annab ülevaate Europoli, Eurojusti, Frontexi ja Sitceni 
õiguslikust alusest, volitustest ja praegustest pädevustest ning selgitab välja mitu nende 
asutuste töövaldkonda, mis võivad järelevalve seisukohast muret tekitada. Kolmas peatükk 
analüüsib EP praegust rolli ja õigusi järelevalves AFSJi institutsioonide üle ning samuti tema 
juurdepääsu ulatust teabele neist asutustest (ja neid asutusi puudutavale teabele). See 
peatükk uurib ka liikmesriikide parlamentide rolli järelevalves AFSJi institutsioonide üle ja 
Europoli ning Eurojusti ühiste järelevalveorganite (JSBde) rolli kõnealuste asutuste poolt 
isikuandmete kasutamise kontrollimisel. Neljas peatükk esitab üksikasjaliku võrdleva 
hinnangu selle kohta, kuidas parlamentaarset ja spetsialiseerunud mitteparlamentaarset 
järelevalvet liikmesriigi tasandil korraldatakse ja ellu viiakse. See osa pöörab erilist 
tähelepanu parlamentaarsete ja mitteparlamentaarsete järelevalveasutuste juurdepääsule 
teabele. Uuringu viimane peatükk esitab rea valikuid, et konsolideerida ja tugevdada 

                                                 
2 Mõiste „luureasutus” viitab üldiselt riiklikule ametiasutusele, mis kogub, analüüsib ja edastab teavet – ohtude 
kohta riiklikule julgeolekule või muudele riiklikele huvidele – poliitikakujundajatele ja teistele täitevvõimu 
asutustele. Luureasutused võivad teostada kõnealuseid „luureülesandeid” eranditult väljaspool oma riiklikku 
territoriaalset jurisdiktsiooni (nt Ühendkuningriigi Secret Intelligence Service), eranditult oma riikliku territoriaalse 
jurisdiktsiooni piires (nt Saksamaa Bundesamt für Verfassungsschutz) või nii oma territooriumi piires kui ka 
väljaspool seda (nt Hollandi Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Mõnes riigis (nt Rootsis ja Taanis) 
võivad neil ametiasutustel olla ka politsei pädevused ja mõnikord kutsutakse neid seetõttu „politsei-
julgeolekuteenistusteks”. Järjepidevuse huvides kasutab käesolev uuring mõistet „luureasutus”, et viidata 
organisatsioonidele, mida kutsutakse erinevalt kas „julgeolekuteenistuseks”, „kodumaiseks 
julgeolekuteenistuseks” või „luureteenistuseks”. 
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Euroopa Parlamendi järelevalvet Europoli, Eurojusti, Frontexi ja Sitceni üle. Käesolev 
kokkuvõte keskendub ülevaate andmisele kõnealusest peatükist, sh selle kahekümne 
kahest soovitusest Euroopa Parlamendile.  
 

Soovitused Euroopa Parlamendi järelevalve 
tugevdamiseks AFSJi institutsioonide üle 
 
Käesolev uuring pakub üksikasjalikke soovitusi, mis võivad olla kasulikud eelseisva arutelu 
jaoks selle üle, kuidas saaks tugevdada Euroopa Parlamendi järelevalvet AFSJi asutuste üle. 
Mõni nendest soovitustest kehtib EP järelevalve kohta kõigi käesolevas uuringus 
käsitletavate AFSJi institutsioonide (st Europol, Eurojust, Frontex ja Sitcen) puhul; enamik 
keskendub aga eranditult AFSJi asutustele (st Europol, Eurojust, Frontex). Seda seetõttu, 
et EP-l on selgesõnalised lepinguga antud volitused teostada järelevalvet Eurojusti ja 
Europoli üle ning EP on neid asutusi ja Frontexit puudutavate uute määruste 
kaasseadusandja. Parlamentaarse järelevalve arendamine Sitceni üle peab liikuma teist 
teed, sest Sitcen kuulub ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) valdkonda, milles EP-l on 
vähem pädevusi. Soovitused puudutavad järelevalvet AFSJi institutsioonide üle, nagu nad 
toimivad mais 2011. On oluline, et järelevalve korraldust arendatakse vastavuses kõigi 
muudatustega kõnealuste institutsioonide volitustesse ja pädevustesse ja see peaks jääma 
vastavusse tegevustega, mille üle teostatakse järelevalvet. 
 
Töötades välja õiguslikke ja institutsionaalseid raamistikke järelevalveks AFSJi 
institutsioonide üle, peaksid EP ja teised asjaomased sidusrühmad pidama meeles, et 
järelevalve korraldus ei tohiks heidutada liikmesriike kasutamast kõnealuseid institutsioone 
AFSJis koostöö tegemisel. Enamik ELi liikmesriike on nüüd veendunud lisandväärtuses, mis 
võib sellistel asutustel nagu Europol ja Eurojust olla nende oma töö toetamisel. Siiski on 
oht, et kui järelevalve korraldus asetab liiga suure koormuse AFSJi institutsioonidele ja/või 
liikmesriikide asutustele, võivad mõned liikmesriigid lihtsalt pöörduda tagasi kahepoolsete 
koostöökanalite juurde, mis on vähem reguleeritud ja mille suhtes võib-olla ei rakendata 
samal tasemel järelevalvet. Kõik sammud selles suunas ohustaksid AFSJi institutsioonide 
suutlikkust edukalt panustada vabaduse, õiguse ja turvalisuse edendamisse ELis. 
 
Soovitus 1: Euroopa Parlament peaks tagama, et mitte ükski uus AFSJi institutsioonide 
järelevalve korraldus ei heiduta liikmesriike kasutamast neid institutsioone 
koostööplatvormina.  
 

Euroopa Parlamendi poolt teostatava AFSJi institutsioonide 
järelevalve ulatuse piirangud 
 
Käesolev uuring toob esile mitu tegurit, mis peaksid piirama EP järelevalve ulatust AFSJi 
institutsioonide üle. Need on peamiselt seotud järelevalvega AFSJi institutsioonide 
operatiivtegevuse üle. Esiteks on AFSJi institutsioonide valitsustevahelisel olemusel ja 
seosel AFSJi institutsioonide ning liikmesriikide tegevuste vahel olulisi mõjusid 
järelevalvele. Liikmesriikide politsei-, prokuratuuri-, piirivalve- ja (oluliselt vähemal määral) 
luureasutused on nii AFSJi institutsioonide peamised tarnijad kui ka tarbijad. AFSJi 
institutsioonid töötavad peamiselt teabe alusel, mida edastavad liikmesriikide asutused, ja 
nende peamine väljund on teave ja analüüs, mida neile asutustele saadetakse. 
Liikmesriikide asutused võivad tegutseda, sh sunnimeetmeid kasutades, kõnealuse teabe 
alusel, sh operatsioonide raames, mida kooskõlastab mõni AFSJi institutsioon, nt Europol 
või Frontex. Nagu arutletakse uuringu teises peatükis, jääb kõnealune tegevus 
liikmesriikide ametiasutuste ainuvastutuseks. Selle tulemus on see, et nii AFSJi 
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institutsioonidele edastatavaid andmeid kui ka nende institutsioonide väljundite põhjal 
võetud meetmeid reguleerib liikmesriikide õigus ja järelevalvet peaksid teostama 
asjakohased liikmesriikide ametiasutused. EPs ja liikmesriikides tunnustatakse üldiselt 
seda, et EP eesõiguseks ei ole teostada järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriikide 
ametiasutused koguvad teavet, mida võiks jagada AFSJi institutsioonidega, ja/või 
meetmete üle, mis on võetud AFSJi institutsioonide poolt edastatud teabe põhjal. 
 
Teiseks koosnevad AFSJi institutsioonid erinevast personalist, kelle on lähetanud 
liikmesriigid ja ELi institutsioonide töötajad. Europoli juures töötavatele kontaktametnikele, 
liikmesriigi piirivalvuritele, kes töötavad Frontexi koordineeritavatel operatsioonidel, või 
Sitceni juures töötavatele lähetatud luureametnikele maksavad töötasu liikmesriigid ja nad 
teevad asutustega koostööd kooskõlas siseriiklike seadustega. Seega on liikmesriikide 
järelevalvemehhanismid kohasemad teostama järelevalvet nende koostöö üle AFSJi 
institutsioonidega ja panuse üle nendesse institutsioonidesse. Kõnealune AFSJi 
institutsioonide valitsustevaheline element nõuab, et EP töötaks tihedalt liikmesriikide 
parlamentidega selle tagamisel, et olemas on asjakohane järelevalve kord. 
 
Kolmandaks lubatakse Europolil ja Eurojustil isikuandmeid töödelda, salvestada ja edastada 
nende volituste piires. Need on tegevused, mis riivavad õigust eraelu puutumatusele ja 
võivad olla liikmesriikide või kolmandate riikide poolt rakendatavate sunni- või erimeetmete 
aluseks – millel on eriti oluline mõju inimõigustele. Seda silmas pidades peaks nende 
meetmete üle kindlasti teostama järelevalvet iseseisev institutsioon. Vastavalt sellele on EL 
sellel otstarbel asutanud spetsialiseerunud mitteparlamentaarsed järelevalveorganid – 
Europoli ja Eurojusti ühised järelevalveorganid (JSBd). JSBdel on juurdepääs kõigile 
failidele ja ruumidele, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ja neil on tugev positsioon 
selleks, et tagada, et parandatakse kõik menetlused, mis rikuvad andmekaitse-eeskirju. 
Meie arvates on JSBd kohane järelevalvemehhanism kontrollimaks isikuandmete 
kasutamist AFSJi asutuste poolt. Vastavalt sellele ei pea EP nende tegevusi dubleerima. 
Samamoodi ei pea EP teostama järelevalvet Frontexi tulevase rolli üle isikuandmete 
töötlemisel, sest ette on nähtud, et Euroopa andmekaitseinspektor täidaks ülesannet, mis 
on sarnane JSBde omadega. 
 
EP püsiva AFSJi institutsioonide operatiivtegevuse järelevalvesse kaasamise vastu räägib ka 
mitu muud argumenti. Esiteks, nagu neljandas peatükis märgitud, on see äärmiselt 
aeganõudev ja nõuab erialaseid teadmisi ning vahendeid, mida mitmel parlamendil ei ole. 
Mõned EP liikmed ja töötajad, keda käesoleva uuringu jaoks küsitleti, viitasid, et EP-l ei 
oleks aega, vahendeid ega tahtmist kontrollida AFSJi institutsioonide operatiivtegevust. 
Järelevalvet saab tõhusamalt teostada professionaalne järelevalveorgan, nagu nt JSBd, mis 
keskendub ainult asutuse operatiivtoimingute järelevalvele. Teiseks, EP-le volituste 
andmine järelevalveks andmetöötluse üle nõuaks seda, et parlamendil oleks juurdepääs 
isikuandmetele kõnealustes failides, mis tekitaks olulist muret eraelu puutumatuse pärast. 
Lõpuks võib AFSJi institutsioonide operatiivsete tahkude parlamentaarne järelevalve 
negatiivselt mõjutada kõnealuste institutsioonide tõhusust. See tuleneb sellest, et mitu riiki 
on EP-le selles osas rolli andmise vastu ja võivad vähendada teabe jagamist AFSJi 
institutsioonidega, juhul kui EP-le antakse selline roll. 

Euroopa Parlamendi järelevalve volitused ja ülesanded 
 
Meie erinevates ELi institutsioonides ja organites töötavad aruteludes osalejad oli üldisel 
üksmeelel, et EP peaks mängima rolli järelevalves AFSJi institutsioonide üle. AFSJi 
institutsioonide üle parlamendi poolt ja parlamendi loodud institutsioonide poolt teostatav 
järelevalve on tähtis põhjustel, mis on esimeses ja neljandas peatükis esile toodud. Võib-
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olla kõige tähtsam on see, et EP on nüüd AFSJis kaasseadusandja ja tal on edaspidi keskne 
roll AFSJi asutuste tulevaste volituste ja pädevuste määramisel. Seetõttu on loomulik, et 
EP-l on oma osa selle tagamisel, et kõnealused asutused rakendavad oma volitusi tõhusalt 
ning viisil, mis vastab asjakohastele õigusaktidele. Lisaks rahastatakse AFSJi asutusi suures 
ulatuses ELi rahalistest vahenditest, mida neile assigneerib EP. EP-l kui eelarvepädeval 
institutsioonil peab olema roll selle tagamisel, et kõnealust raha kasutatakse nii korrektselt 
kui ka tõhusalt. 
 
Neist AFSJi asutuste parlamentaarset järelevalvet õigustavatest asjaoludest ei tulene siiski, 
et EP-l peaks olema roll nende haldamisel. Arutades EP rolli järelevalves AFSJi 
institutsioonide üle, peame sellega seoses pöörama tähelepanu võimude lahususele ja 
vastutusele. See on eriti tähtis seoses Eurojustiga, sest see töötab kohtuasutustega. 
Järelevalvet AFSJi asutuste üle ei tohiks ka ühendada asutuse kontrollimise või 
kaashaldamisega – see ei ole parlamendi roll. AFSJi institutsioonid on mõeldud toimima 
erialateadmiste andmehoidlana, mis on olemas, et pakkuda asjatundlikku teenindust ELile 
ja selle liikmesriikidele. Parlamendiliikmete roll ei ole sekkuda selle töö korraldamisse; 
sellised ülesanded on peamiselt asutuste direktorite ja haldusnõukogude eesõiguseks. 
Samal ajal pakuvad komisjon ja/või nõukogu AFSJi institutsioonidele poliitilisi suuniseid ja 
võtavad nende eest poliitilise vastutuse. Neil põhjustel ei ole soovitatav EP osalemine 
sellistes küsimustes nagu haldusnõukogu esindajate määramine või isegi ASFJi asutuste 
haldusnõukogusse kuulumine. Tegelikult muudaks EP osalemine kõnealustes 
otsustusprotsessides ähmasemaks tema järelevalve funktsioonid, muutes äärmiselt 
keeruliseks järgneva ametite ja nende haldusnõukogude tegevuse iseseisva ülevaatamise. 
 
Soovitus 2: Euroopa Parlament ei peaks kuuluma Europoli ega Frontexi haldusnõukogusse 
ega Eurojusti kolleegiumi.  
 
Neljandas peatükis väidame, et raske on edendada n-ö parimat lähenemist või tava seoses 
järelevalveasutuse volituste subjekti(de)ga. Lõppkokkuvõttes on oluline, et kõikide 
luureasutuse töö mõõtmete üle teostab järelevalvet organ, mis on sõltumatu ametitest ja 
täitevvõimust. ELi puhul tähendab see sõltumatust AFSJi institutsioonidest, nõukogust ja 
komisjonist. Uuringu neljas peatükk piltlikustab seda, et järelevalve „subjekti” võib laias 
laastus jagada nelja valdkonda: operatsioonid, poliitika, haldamine ja rahastamine. 
Arvestades eelnevaid kommentaare JSBde ja liikmesriikide ametiasutuste rolli kohta AFSJi 
institutsioonide operatiivtegevuste järelevalves, on selge, et EP peaks keskenduma 
järelevalvele kõnealuste institutsioonide poliitikasuundade, haldamise ja rahastamise üle. 
See ei piira aga EP uurimisvolitusi (mida käsitletakse kolmandas peatükis), mille kohaselt 
EP võib mõistagi uurida väiteid, et ükskõik milline kõnealuste ametite tegevus rikub ELi 
õigust. 
 
Soovitus 3: Euroopa Parlamendi järelevalve AFSJi asutuste üle peaks keskenduma nende 
poliitikasuundadele, haldamisele ja rahastamisele.  
 

 

Järelevalve AFSJi asutuste rahastamise üle 
 
EP saab paremini ära kasutada oma eelarvelise assigneerimise ja eelarve täitmise pädevusi 
oma järelevalves ASFJi asutuste üle, tagades püsiva sideme asutuste poliitikasuundade ja 
haldamise järelevalve ning asutuste eelarvete heakskiitmise ja täitmise vahel. Kogu 
eelarvetsükkel vajab tihedat koostööd LIBE komisjoni (või ükskõik millise AFSJi üle 
järelvalvet teostama volitatud uue organi), eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni 
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vahel. On neli peamist viisi, kuidas EP saab selles osas tõhusalt jätkata ja parandada oma 
eelarvejärelevalve volituste kasutamist. Esiteks peab EP jätkama koostöö tugevdamist 
eelarvekontrollikomisjoni, eelarvekomisjoni ja LIBE komisjoni vahel kogu eelarvetsükli 
jooksul, et tagada, et AFSJi asutuste rahastamise järelevalve ja nende töö muude 
valdkondade vahel on side. Teiseks, mõnda LIBE komisjoni liiget tuleb rohkem teavitada EP 
käsutuses olevatest suurtest eelarvelistest ja eelarve täitmise pädevustest ja sellest, kuidas 
LIBE saab teha koostööd eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoniga, et kasutada 
tõhusamalt kõnealuseid pädevusi oma volituste täitmisel. Kolmandaks, rahastamispädevusi 
(nii reserveerimistoiming kui ka pädevus peatada eelarve täitmine või sellega viivitada) 
saab kasutada vahendina, et taotleda asjaomase AFSJi asutuse poliitika, menetluste või 
tegevuste muutmist. Lõpuks, nagu mainisime kolmandas peatükis, võib 
reserveerimistoimingut mõnel erakordsel juhul kasutada vahendina, et veenda AFSJi 
asutust avaldama teavet ükskõik millises valdkonnas, mida ELi eelarvest rahastatakse. See 
ei peaks siiski olema vajalik, kui võetakse vastu uus õiguslik raamistik EP juurdepääsu 
kohta salastatud teabele (vt allpool). 
 
Soovitus 4: Euroopa Parlament peaks tagama, et tema eelarvelise assigneerimise ja 
eelarve täitmise funktsioonid on täielikult seotud muude AFSJi asutuste järelevalve 
aspektidega.  
 

Euroopa Parlamendi teavitamine julgeolekuohtudest 
 
Euroopa Parlamenti tuleb teavitada ohtudest ELi ja selle liikmesriikide julgeolekule, et 
hinnata täiel määral meetmeid, mida on vaja, et selliste ohtudega võidelda. Ilma selle 
teabeta on EP-l raske täiel määral hinnata, kas ASFJi institutsioonid võivad nt vajada uusi 
pädevusi (st õigusaktide muudatusi vajavaid), täiendavaid vahendeid või uusi 
koostöökokkuleppeid teatavate kolmandate riikidega. Tegelikult on see suurepärane näide 
valdkonnast, milles EP peaks tagama, et tema kui seadusandja, eelarvepädeva 
institutsiooni ja järelevaataja rolli vahel on tihe side. EP teavitamine asjaomastest ohtudest 
võib olla ka asutuste huvides, sest sel teel saavad nad teavitada Euroopa Parlamendi 
liikmeid nende vajadusest täiendavate pädevuste või vahendite järele; EP liikmed võivad 
selles suhtes olla kasulikud liitlased (vt neljas peatükk). Frontex võiks näiteks edastada EP-
le riskihinnanguid ja ohuanalüüse, Europol organiseeritud kuritegevuse ohuhinnangu 
täisversiooni või Sitcen terroriohu hinnanguid (vt teine peatükk). Kõnealused hinnangud on 
salastatud ja neid tuleks seega edastada EP-sisesele organile, mis on määratud salastatud 
teavet vastu võtma. Sellega seoses võiks vastutav asutus viia suletud uste taga läbi 
arutelusid asjaomaste AFSJi institutsioonide ametnikega.  
 
Soovitus 5: Euroopa Parlament peaks saama AFSJi institutsioonidelt ohuhinnanguid. See 
võimaldaks parlamendil paremini hinnata, kas kõnealustel institutsioonidel on selliste 
ohtudega võitlemiseks vajalikud õiguslikud volitused, pädevused ja rahalised vahendid. 
 

Euroopa Parlamendi suhe ühiste järelevalveorganitega 
 
EP-l on praegu väga piiratud kokkupuude kahe JSBga. Lähem kokkupuude JSBdega võiks 
alata nende esimeeste kutsumisest arutama EP-sisese asjakohase asutusega nende kahe 
aasta raporteid ja temaatilisi raporteid (vt allpool). Kõnealune dialoog võimaldaks JSBde 
esimeestel väljendada muret oma volituste, pädevuse või neile kättesaadavate vahendite 
üle. Kohtumised EP ja JSBde vahel võiksid toimida ka foorumina, et arutleda JSBde 
soovituste rakendamise üle. Sellele tuginedes saaks EP kasutada oma poliitilist mõju, et 
tõstatada probleeme asutuste direktorite või haldusnõukogude ees ning kasutada oma 
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eelarvepädevusi, et puudutada kõnealuseid küsimusi. Regulaarsem kokkupuude JSBdega 
võiks aidata kaasa ka EP liikmete oma tööle. JSBd on märkimisväärse teabe hulga ja 
erialateadmiste andmehoidlad, mis võivad aidata EP liikmeid näiteks valmistudes 
kuulamisteks asutuste direktoritega või koostades omaalgatuslikke või õigusloomega 
seotud raporteid Europoli või Eurojusti kohta. EP liikmetele või EP töötajatele võivad need 
erialateadmised kasuks tulla mitte ainult perioodiliste kuulamiste, vaid ka JSBde raportite 
ülevaatamise teel ja osaledes mitteformaalsetes aruteludes JSBde liikmete ja nende 
sekretariaadiga. 
 
EP ja JSBde (või ükskõik millise muu loodava spetsialiseerunud mitteparlamentaarse 
järelevalveorgani) vaheliste tihedamate kokkupuudete raames võib osutuda vajalikuks EP 
liikmete koosseisule juurdepääsu andmine JSBde kontrollaruannetele. Mida EP ei vaja, on 
juurdepääs Europoli andmebaasidesse sisestatud teabele või Eurojusti 
andmetöötlussüsteemile ja/või isikuandmetele, mida jagatakse liikmesriikide 
ametiasutustega või kolmandate riikidega. Juurdepääs sellele teabele tekitaks tõsist muret 
seoses privaatsusega. Kui EP-l on oma järelevalveülesannete raames juurdepääs 
dokumentidele, mis sisaldavad isikuandmeid, siis tuleb isikuandmed kõnealustest 
dokumentidest kustutada, nagu seda näeb ette komisjoni ja parlamendi vahelise 2010. 
aasta raamkokkuleppe II lisa. 
 
EP võiks kaaluda mõnes liikmesriigis kasutatava tava kasutuselevõtmist, mille kohaselt 
parlament võib taotleda, et mitteparlamentaarne järelevalveorgan uurib teatavat küsimust 
(vt neljas peatükk). See on otsesem vahend, mille abil parlament saab kasutada nii 
mitteparlamentaarse järelevalveorgani erialateadmisi kui ka sõltumatust, et uurida asutuse 
töö teatavaid aspekte. Meie andmetel ei saa EP praegu JSBdele selliseid taotlusi esitada. 
Kõik sedalaadi sätted tuleb ettevaatlikult sõnastada, tagamaks, et mitteparlamentaarse 
järelevalveorgani, nt JSBde, iseseisvust ei ohusta EP sellised taotlused. Vastavalt sellele on 
palju õppida heast tavast liikmesriigi tasandil, nimelt et mitteparlamentaarsed 
järelevalveorganid langetavad lõpliku otsuse, kas uurida küsimust parlamendi või mõne 
muu institutsiooni taotlusel või mitte (vt nelja peatükk). 
 
Soovitus 6: Euroopa Parlament peaks pidama korrapärast dialoogi Europoli ja Eurojusti 
ühiste järelevalveorganitega (JSBdega) ja kasutama JSBde raporteid ja erialateadmisi 
omaenda järelevalves AFSJi asutuste üle. 
 

Euroopa Parlamendi õiguse kutsuda AFSJi asutuste direktoreid 
selgitusi andma standardiseerimine 

 
EP-l on praegu õigus nõuda, et Europoli direktor ja Europoli haldusnõukogu esimees 
ilmuksid parlamendi ette kuulamisele. Seda õigust tuleks laiendada Frontexile (direktor ja 
haldusnõukogu esimees) ja Eurojustile (haldusdirektor ja kolleegiumi president). Kuigi 
Euroopa Parlamendil ei ole neid õigusi Eurojusti ja Frontexi puhul, tuleb rõhutada, et 
tegelikkuses tulevad AFSJi asutuste direktorid sageli parlamendi ettepanekul kuulamisele ja 
on teadlikud sellest, et parlamenti kuulamisele tulemisest keeldumine jätaks nad avalikkuse 
silmis halba varju. 
 
Õigus kutsuda asutuste direktoreid ja haldusnõukogu/kolleegiumi esimehi selgitusi andma 
oleks eriti kasulik väljaspool asutuse direktorite iga-aastase aruande esitamise raame. See 
võimaldaks näiteks EP-l nõuda direktori kuulamisele tulemist konkreetse probleemi või 
skandaali avalikuks saamise korral. Siiski võib õigusel kutsuda AFSJi institutsiooni direktorit 
selgitusi andma olla piiratud väärtus, kui asjaomastel EP liikmetel ei ole õigust arutada 
salastatud küsimusi. Olemasolevate menetluste alusel ei saa või ei taha direktorid vastata 
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küsimustele, mis tooks kaasa salastatud teabe avalikustamise. See piltlikustab veelgi 
vajadust formuleerida enne muude järelevalvemehhanismide väljatöötamist asjakohane 
raamistik parlamentaarseks juurdepääsuks salastatud teabele (vt allpool). 
 
Me tegime valiku piirata seda soovitust AFSJi asutustega, st jätta välja Sitceni direktor. 
Raske on ette näha, kuidas saaks kõnealust formaalset õigust laiendada Sitceni direktorile, 
sest see ei ole iseseisev asutus. EP saab siiski paluda parlamenti kuulamisele tulla välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat, kellele Sitcen allub. 
 
Soovitus 7: Euroopa Parlamendi õigust kutsuda Europoli direktorit ja Europoli 
haldusnõukogu esimeest selgitusi andma tuleks laiendada vastavatele isikutele Eurojustis ja 
Frontexis. 
 

Järelevalve asutuste direktorite määramise üle 
 
Praegu ei ole EP-l mingisugust rolli AFSJi asutuste direktorite ega Sitceni direktori 
määramisel. Ometi on EP ammu avaldanud soovi olla kaasatud kõnealuste institutsioonide 
direktorite määramisse. Neljanda peatüki uuring liikmesriikide parlamentide rolli kohta 
luureametite direktorite määramisel näitab, et enamik parlamentidest ei ole kaasatud 
luureametite direktorite määramisse. 
 
EP kaasamisega direktorite määramisse on seotud teatav hulk negatiivseid külgi; need on 
laias laastus sarnased argumentidega, mis seonduvad liikmesriikide parlamentide rolliga, 
mis on esitatud neljandas peatükis. Ennekõike toob EP kaasamine direktorite määramisse 
kaasa ohu, et politiseeritakse asutuste tööd, mis on mõeldud olema apoliitilised. Seda 
probleemi võimendaks see, kui parlamentide roll direktorite määramisel sisaldaks õigust 
kandidaati heaks kiita või tagasi lükata. Teiseks on praegune Europoli, Frontexi ja Eurojusti 
direktori valimise protsess niigi pikale venitatud ja kohmakas, sest see hõlmab 27 
liikmesriigi esindajaid, kes püüavad leida kompromisskandidaati. EP lisamine sellesse 
protsessi muudaks selle veelgi keerukamaks ja venitaks selletagi pikka menetlust. Lisaks 
tagab tõsiasi, et 27 riiki on juba kaasatud direktorite valimisse, selle, et olemas on 
vastastikuse kontrolli süsteem, mis väldib seda, et üks osapool saaks määrata ametisse 
direktori oma huvide kaitseks. See kõrvaldab ühe peamistest põhjustest, miks liikmesriikide 
parlamendid on kaasatud luureametite direktorite määramisse: selleks, et takistada 
võimulolevat valitsust määramast ametisse kedagi, kes edendaks ja kaitseks parteipoliitilisi 
huve. 
 
Arvestades kõiki asjaolusid, ei ole autorid veendunud, et Euroopa Parlamendile tuleks anda 
roll AFSJi institutsioonide direktorite määramisel. Siiski tuleks parlamenti teavitada 
ametisse määramise protsessidest. See peaks hõlmama teavet kandidaatide isiku ja 
volituste kohta. 
 
Soovitus 8: Euroopa Parlamendile ei peaks andma rolli AFSJi institutsioonide 
direktorite/presidendi määramisel. 
 

Euroopa Parlamendi ülesanded AFSJi institutsioonide 
koostööpartnerite inimõiguste olukorra hindamisel 
 
Kuigi JSBd avaldavad arvamust kolmandate riikide andmekaitse õiguslike ja 
institutsiooniliste raamistike kohta, ei uuri nad konkreetsete partnerriikide laiemat 
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inimõiguste olukorda, nagu nt politseiamet kolmandas riigis. Seega puudub iseseisev 
hindamine selle kohta, kas asutused, millega AFSJi institutsioonid jagavad teavet, 
kasutavad toiminguid, millega rikutakse inimõigusi. Nagu arutletakse neljandas peatükis, 
on see asjassepuutuv nii vastuvõetava kui ka edastatava teabe puhul. Välispartnerid võivad 
koguda teavet näiteks piinamise või omavolilise kinnipidamise abil ja seejärel jagada seda 
teavet AFSJi institutsioonidega. Samamoodi võivad nad kasutada AFSJi institutsioonide 
pakutavat teavet inimõigusi rikkuvate menetluste raames. Need probleemid on peamiselt 
asjakohased seoses isikuandmete jagamisega. 
 
Kuigi AFSJi institutsioonide enda hoolikad menetlused peaksid vältima selle toimumist, on 
järelevalveasutuse heaks tavaks pakkuda teatavat inimõiguste hinnangut üldiste 
inimõiguste olukorra/nende järgimise kohta kolmandate riikide partnerasutustes. Sellele 
leidub pretsedente liikmesriigi tasandil (vt neljas peatükk) ja see on roll, mida saab täita EP 
või muu sõltumatu organ. Kui EP võtaks endale selle ülesande, oleks mõttekas kaasata 
väliskomisjoni inimõiguste allkomisjon, millel on erialateadmisi inimõiguste küsimuste 
uurimisel väljaspool Euroopa Liitu. Sellised hinnangud ei oleks siduvad, kuid võiksid 
teavitada nõukogu ja AFSJi asutuste haldusnõukogusid seoses kolmandate riikidega 
teabevahetust käsitlevate lepingute sõlmimisega. 
 
 
Soovitus 9: Euroopa Parlament peaks tagama, et parlamendi (all)komisjon või 
spetsialiseerunud mitteparlamentaarne organ pakub sõltumatut hinnangut üldise 
inimõiguste olukorra/nende järgimise kohta kolmandate riikide asutuste poolt, millega 
AFSJi institutsioonid koostööd teevad. Need hindamised võivad toimuda enne, kui 
kolmanda riigiga sõlmitakse teabevahetust käsitlev leping ja kõnealuste lepingute 
rakendamise ajal. 
 

Euroopa Parlamendi ülesanded AFSJi institutsioonide teabevahetust 
käsitlevate lepingute ja vastastikuse mõistmise memorandumite 
läbivaatamisel 
 
Teabevahetust käsitlevad lepingud on oluline osa asutuse poliitikast ja EP peaks need 
seetõttu läbi vaatama. Tegelikult on tähtis, et EP oleks teadlik tingimustest, mille alusel 
AFSJi institutsioonid teevad koostööd üksteisega ja välismaiste institutsioonidega. Meie 
arvates ei peaks EP-l olema oma rolli asutustevaheliste teabevahetust käsitlevate lepingute 
või vastastikuse mõistmise memorandumite (mis erinevad lepingutest ELi ja kolmandate 
riikide vahel, nagu nt SWIFTi leping) sõnastamisel ega heakskiitmisel. Siiski peaks 
parlamendi määratud asutusel olema võimalik vaadata tagantjärele läbi lepingud, mis on 
sõlmitud, ja tõstatada muu hulgas küsimusi või avaldada muret seoses kõnealuste 
lepingute sisu ja rakendamisega. Ei piisa ainult sellest, et EP on lihtsalt teadlik sellise 
lepingu on olemasolust. Vastavalt sellele tuleb nõuda, et AFSJi institutsioonid edastavad 
lepingud ja vastastikuse mõistmise memorandumid parlamendi asjaomastele asutustele, 
isegi kui kõnealuseid lepinguid peetakse salajaseks. 
 
Soovitus 10: Euroopa Parlamendil peaks olema juurdepääs teabevahetust käsitlevatele 
lepingutele ja muudele vastastikuse mõistmise memorandumitele, mis on sõlmitud 
Euroopa Liidus AFSJi institutsioonide vahel ning AFSJi institutsioonide ja kolmandate 
riikide või organisatsioonide vahel. 
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Euroopa Parlamendi juurdepääs salastatud teabele ja selle kaitse  
 
Nagu näitab käesoleva uuringu analüüs luureasutuste järelevalve kohta liikmesriigi tasandil, 
on teave järelevalve toimimiseks hädavajalik; volitustest teostada järelevalvet asutuse töö 
üle on kasu vaid piiratud määral, kui sellega ei kaasne juurdepääs asjakohasele teabele. 
Äärmiselt keeruline on tugevdada parlamentaarset järelevalvet AFSJi institutsioonide üle 
ilma selgete ja prognoositavate eeskirjade ja menetlusteta, mille alusel EP pääseb juurde 
teabele nende institutsioonide, komisjoni ja nõukogu kohta. Kui juurdepääs asjakohasele 
teabele on järelevalve jaoks ülimalt tähtis, siis selle teabe asjatundlik kasutamine 
järelevaatajate poolt on tõhusa järelevalve jaoks samuti väga oluline. Vastavalt sellele peab 
EP parandatud juurdepääsuga salastatud teabele kaasnema kõnealuse teabe kaitsmiseks 
sobivate menetluste väljatöötamine ning EP liikmete edasine kohustumine töödelda 
salastatud teavet asjatundlikul viisil. 
 

Euroopa Parlamendi parandatud juurdepääs AFSJi salastatud teabele 
 
Asjakohase õigusliku ja institutsionaalse raamistiku loomine parlamentaarseks 
juurdepääsuks salastatud teabele on ülimalt tähtis EP järelevalve jaoks AFSJi 
institutsioonide üle. Aruteluga EP juurdepääsu üle salastatud teabele peab kaasnema 
kaalutlemine EP volituste üle teostada järelevalvet AFSJi institutsioonide üle; õigupoolest 
oleme väitnud terves käesolevas uuringus, et järelevalveorgani teabevajadus on 
lahutamatult seotud tema volitustega. Siiski on vaatamata sellele, milliste AFSJi 
institutsioonide töö aspektide üle tahab EP järelevalvet teostada ja milline institutsionaalne 
mehhanism selle järelevalve teostamiseks valitakse, juurdepääs asjakohasele salastatud 
teabele kriitilise tähtsusega. Seda seetõttu, et mitmesugused AFSJi institutsioonide töö 
aspektid on salastatud ja/või hõlmavad salastatud teabe töötlemist või loomist. 
 
Parlamentaarset juurdepääsu salastatud teabele arutatakse praegu seoses aruteludega 
määruse 1049 – seadusakt, mis väliselt käsitleb avalikku juurdepääsu ELi institutsioonide 
teabele – läbivaatamise üle. Michael Cashman, EP raportöör selles küsimuses, on teinud 
valiku kaasata parlamentaarse teabele juurdepääsu sätted laiemasse õigusliku raamistiku 
projekti, mis käsitleb avalikku juurdepääsu ELi dokumentidele. Sellel lähenemisviisil on 
mitu eelist. Esiteks on see suunatud selle tagamisele, et oleks olemas üldine raamistik EP 
juurepääsuks salastatud teabele kõikidest ELi institutsioonidest ja kõikides 
poliitikavaldkondades. See võib olla eelistatavam parlamentaarse juurdepääsu killustatud 
õiguslikule raamistikule, mis põhineb institutsioonidevahelistel kokkulepetel eri 
valdkondades. Praeguse raamistiku tulemused on, et EP-l on mõnes valdkonnas õigus 
juurdepääsule salastatud teabele nt nõukogust, kuid teistes valdkondades mitte ja et 
juurdepääsu puhul teabele kehtivad erinevates valdkondades erinevad menetlused. Teiseks 
võib EP salastatud teabele juurdepääsu käsitlevate sätete lisamine laiemasse õigusakti, mis 
käsitleb avalikku juurdepääsu teabele, aidata tagada, et neil eeskirjadel on õigusakti 
staatus, selle asemel et olla sätestatud institutsioonidevahelistesse kokkulepetesse, millel 
on madalam õiguslik staatus. 
 
Vaatamata neile eelistele oleme arvamusel, et parlamentaarne juurdepääs salastatud 
teabele tuleb hoida lahus sätetest, mis käsitlevad avalikku juurdepääsu teabele. Seda 
toetab kogemus liikmesriigi tasandil, kus teabevabaduse/teabele juurdepääsu seadused on 
täiesti eraldatud määrustest, mis puudutavad parlamentaarset juurdepääsu teabele. 
Parlamentaarne juurdepääs salastatud teabele eeldab juurdepääsu konkreetsetele teabe 
kategooriatele, mille puhul avalik juurdepääs põhjendatult ei kehti, nt luureasutuste tööd 
puudutav teave. Just seetõttu, et kõnealusele teabele ei ole avalikku juurdepääsu, peab see 
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olema juurdepääsetav teatavatele parlamendiliikmetele ja institutsioonidele, mille 
parlamendi liikmed on loonud muu hulgas järelevalveks luureasutuste üle. Peaaegu igas 
analüüsitud riigis on parlamendil eesõigus juurdepääsuks salastatud teabele, et võimaldada 
neil muu hulgas teostada järelevalvet luuretegevuse üle. See lähtub sellest, et parlamendi 
liikmed valib rahvas, et valitsused ja nende asutused aru annaks. Et seda teha, vajavad 
nad eesõigust juurdepääsul teabele, mis ei ole tingimata kättesaadav avalikkuse liikmetele. 
Seetõttu on eeskirjad, mis juhivad parlamentaarset juurdepääsu salastatud teabele, 
sätestatud seaduses ja on lahutatud teabevabaduse/teabele juurdepääsu seadustest. 
 
Soovitus 11: Uued määrused, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi juurdepääsu salastatud 
teabele, tuleb hoida lahus teabele avalikku juurdepääsu käsitlevatest õigusaktidest. 
 

Euroopa Parlamendi teabele juurdepääsu õiguslik alus 
 
EP-l on mitu valikut seoses uue õigusliku raamistiku loomisega, mis käsitleb 
parlamentaarset juurdepääsu salastatud teabele ASFJis ja mujal. Esiteks saab sätted, mis 
puudutavad parlamentaarset juurdepääsu teabele, integreerida uutesse Europoli, Eurojusti 
ja Frontexit käsitlevatesse määrustesse. Kõnealuseid sätteid arendataks määruste kõrval, 
mis käsitlevad järelevalvet nende asutuste üle, tagades nii, et EP juurdepääs salastatud 
teabele igast asutusest ja asutusega seotud teabele on iga asutuse puhul selgesti seotud 
tema järelevalvevolituste ja ülesannetega. Oluline on märkida, et kõnealused määrused 
peaksid laienema EP juurdepääsule salastatud teabele, mis on pärit nõukogust, sest 
nõukogu valdab olulisel hulgal AFSJi asutustega seotud teavet. 
 
Teiseks võib EP proovida sõlmida nõukoguga spetsiifilist institutsioonidevahelist kokkulepet, 
mis käsitleb AFSJi. AFSJi käsitlev kokkulepe nõukoguga aitaks tagada ühtset 
parlamentaarset juurdepääsu käsitlevat määrustepaketti ja ühe mehhanismi kõnealuseks 
juurdepääsuks (nt erikomisjoni või allkomisjoni valikud, mida käsitletakse viiendas 
peatükis). Ei ole aga selge, kas kokkulepe nõukoguga võiks laieneda parlamentaarsele 
juurdepääsule teabele asutustest endist. Seega võib olla vaja teatavat liiki kokkulepet EP ja 
kõigi kolme asutuse vahel seoses parlamentaarse juurdepääsuga teabele. Tõenäoliselt 
nõuaks see teatavat liiki muudatust kõigi asutuste olemasolevatesse õigusaktidesse, mida 
tõenäoliselt ei juhtu, arvestades, et kõigi kolme asutuse õiguslik alus peaks järgneva kolme 
aasta jooksul muutuma. 
 
Kolmandaks, nagu eespool mainitud, võiks EP juurdepääsu salastatud teabele kõikides 
poliitikavaldkondades reguleerida laiaulatusliku õigusaktiga, mis käsitleks ka avalikku 
juurdepääsu ELi dokumentidele. Praeguste eelnõude kohaselt saaks EP muu hulgas taotleda 
juurdepääsu salastatud teabele antud teema eest vastutava komisjoni esimehe kaudu, nt 
LIBE ASFJi puhul. Kui juurdepääs antakse, avalikustatakse teave erikomisjonile, mis 
koosneb seitsmest liikmest, kelle on määranud EP esimeeste konverents. Komisjoni 
liikmeskond koosneks tuumikust – millesse kuuluksid näiteks fraktsioonide juhid –, kuid see 
ei oleks kinnitatud liikmesusega komisjon. Selle konkreetse institutsionaalse mehhanismi 
väärtusi arutatakse üksikasjalikult allpool. Siiski ei peaks üldsuse teabele juurdepääsu 
käsitlevad õigusaktid ülalmainitud põhjustel hõlmama EP salastatud teabele juurdepääsu 
käsitlevaid määrusi. 
 
Soovitus 12: Uued AFSJi asutusi käsitlevad õigusaktid peaksid sisaldama sätteid, mis 
käsitlevad Euroopa Parlamendi juurdepääsu salastatud teabele, mis on pärit nendest 
asutustest või nende asutustega seotud. Need sätted tuleb kinnitada EP volitustesse 
teostada järelevalvet kõnealuste asutuste üle, mis tuuakse esile samas õigusaktis. 
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Kolmandas peatükis väidetakse, et õiguslikku raamistikku, mis reguleerib EP juurdepääsu 
Sitceniga seotud teabele, tuleb eraldi vaadelda. Seda seetõttu, et – vaatamata sellele, et 
Sitcen täidab mõningaid ülesandeid, mis puudutavad AFSJi – ta jääb muusse 
poliitikavaldkonda (ühine välis- ja julgeolekupoliitika), milles EP-l on vähem pädevusi. 
Erinevalt AFSJi asutustest ei ole tal oma õiguslikku alust ja ei ole plaane tema õiguslikku 
alust Lissaboni lepingu kohaseks kujundada. 
 
EP olemasoleval ühisel välis- ja julgeolekupoliitika erikomisjonil võib olla võimalik pääseda 
juurde Sitceniga seotud teabele, kuid meie andmetel ei ole seda võimalust kunagi 
kasutanud. Nõukogu ja EP vahelise 2002. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe üle 
tuleb ilmselt pidada uusi läbirääkimisi, arvestades tõsiasja, et Lissaboni leping on toonud 
kaasa sügavaid muutusi ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Käesoleva uuringu 
jaoks kõige olulisem muutus on see, et Sitcen ei ole enam ainult nõukogu institutsioon, 
vaid kuulub nüüd Euroopa välisteenistuse struktuuri. Kuigi kõrge esindaja on teatanud, et 
olemasolev institutsioonidevaheline kokkulepe nõukogu ja EP vahel kehtib edasi, on 
Euroopa välisteenistuse menetlused nii erinevad, et näib tõenäoline, et vaja on uut 
kokkulepet EP ja Euroopa välisteenistuse vahel, mis sisaldaks sätteid parlamentaarse 
juurdepääsu kohta salastatud teabele. Siiski võib nõukogu Sitceni valitsustevahelist 
olemust arvestades jääda kogu seda institutsiooni puudutavale teabele parlamentaarse 
juurdepääsu valvuriks. Seega võib jätkuvalt kehtida olemasolev 2002. aasta EP ja nõukogu 
vaheline kokkulepe või selle uuendatud versioon. 
 
Soovitus 13: Euroopa Parlament peaks kaaluma Euroopa välisteenistusega 
institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist, mis sisaldaks sätteid, mis käsitlevad 
parlamentaarset juurdepääsu salastatud teabele. 
 

Euroopa Parlamendi juurdepääsu ulatus AFSJi asutuste salastatud teabele 
 
Selle asemel et loetleda konkreetset nimekirja teabeliikidest, millele EP-l võiks olla juurdepääs, 
oleks soovitatav, et õigusaktid tagaksid EP-le üldise õiguse taotleda juurdepääsu salastatud 
teabele, mida ta peab oma (uutesse) järelevalvevolitustesse ja ülesannetesse puutuvaks. 
Neljandas peatükis väidame, et see on liikmesriigi tasandil ühiseks heaks tavaks ja aitab 
tagada, et vastutus määrata, milline teave on asjassepuutuv, peaks olema ennekõike 
järelevaataja eesõigus. Euroopa Parlamendi AFSJi asutuste järelevalve raames taotletaks 
salastatud teavet ühe allpool välja toodud institutsioonilise mehhanismi poolt ja avalikustataks 
sellele. Juurdepääs salastatud teabele taotluste alusel alluks aga kohastele piirangutele, nagu 
nt neile, mis on loetletud 2002. aasta EP ja komisjoni vahelise kokkuleppe II lisas. 
 
Soovitus 14: Õigusnormid, mis käsitlevad EP järelevalvet AFSJi asutuste üle, peaksid 
sisaldama parlamendi määratud asutuse üldist õigust juurdepääsule salastatud teabele, 
mida ta peab kohaseks seoses oma järelevalvevolituste ja ülesannetega. 

 
Kuigi EP-l on vaja üldist õigust taotleda juurdepääsu kooskõlas oma volitustega teostada 
järelevalvet AFSJi asutuste üle, võivad juurdepääsu asjassepuutuvale teabele paremini 
tagada nõuded, et asutused avaldaksid ennetavalt teatavat liiki teavet. Selle põhjal, millele 
avaldatakse toetust viiendas peatükis, võiks ennetavat avaldamist kohaldada näiteks 
järgmiste teabeliikide suhtes: 
 

 AFSJi asutuste iga-aastased töökavad  
 nende asutuste loodud ohuhinnangud  
 koostööd ja teabevahetust käsitlevad lepingud AFSJi asutuste vahel 
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 koostööd ja teabevahetust käsitlevad lepingud AFSJi asutuste ja kolmandate riikide 
vahel 

 kogu eelarve koostamist ja varasemaid kulusid puudutav teave 
 
Nende teabeliikide ennetav avaldamine sarnaneb laias laastus sarnaste sätetega, mis 
kehtivad järelevalveasutustele ennetava avaldamise kohta liikmesriigi tasandil (vt neljas 
peatükk). 
 
Soovitus 15: Uued õigusnormid, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi järelevalvet AFSJi 
asutuste üle, peaksid loendama teatavaid teabeliike, sh salastatud teavet, mida peab 
ennetavalt avaldama parlamendi määratud asutusele. 
 

Euroopa Parlamendi poolt töödeldava teabe kaitse 
 
Euroopa Parlamendi parandatud juurdepääsuga salastatud teabele peab kaasnema 
eeskirjade ja menetluste arendamine, mis on seotud EP poolt töödeldava salastatud teabe 
kaitsmisega. 
 
Neljas peatükk toob esile kolm peamist mehhanismi, mida kasutada, et järelevalveasutuste 
liikmed ei avaldaks salastatud teavet ilma nõuetekohase volituseta. EP võiks kaaluda neid 
kõiki. Esiteks tuleb võtta meetmed, et tagada, et ametitesse, kus on juurdepääs salajasele 
teabele, valitakse välja sobivad isikud. Selleks väga lihtne viis, mida saab rakendada EPs, 
on see, et fraktsiooni juhid valivad hoolikalt välja EP liikmed, kes kuuluvad 
institutsioonidesse, kus on juurdepääs salastatud teabele. EP saaks järgida tava, mida 
kasutavad mõned liikmesriikide parlamendid, mille kohaselt salastatud teabele juurdepääsu 
omavate komisjonide liikmed valitakse nende kolleegide poolt, tagades erakondadevahelise 
toetuse (vt neljas peatükk). Selleks puudub aga pretsedent EPs. 
 
Mõned järelevalveasutused kasutavad ka hindamis- ja julgeolekukontrolli menetlusi. Kuigi 
EP töötajate suhtes tuleb kindlasti teostada julgeolekukontroll, enne kui neile antakse 
juurdepääs salastatud teabele, on EP liikmetega olukord keerulisem. Neljas peatükk 
piltlikustab, et enamikus (kuid mitte kõigis) ELi riikides ei rakendata parlamendiliikmete 
suhtes hindamis- ja julgeolekukontrolli menetlusi. See lahknevus liikmesriikide menetlustes 
on osutunud EP jaoks probleemiks, sest (EP liikmete) julgeolekukontrolli menetlusi peavad 
läbi viima liikmesriikide ametiasutused ja mitmes ELi riigis ei saa parlamendiliikmete suhtes 
rakendada julgeolekukontrolli. Sel põhjusel jäeti EP ja komisjoni vahelises 2010. aasta 
raamkokkuleppes veidi ruumi liikmesriikide lahknevate tavade jaoks, lisades fraasi 
„asjakohane julgeolekukontroll”. Arvestades tundlikke asjaolusid, mis on seotud 
parlamendiliikmete julgeolekukontrolliga, oleks ELi institutsioonidel soovitav järgida seda 
lähenemisviisi õigusliku raamistiku loomisel EP liikmete juurdepääsuks salastatud teabele 
muudest ELi institutsioonidest ja asutustest. Tuleb siiski rõhutada, et julgeolekukontrolli 
võib käsitada usaldust suurendava meetmena, mis võib muuta lihtsamaks järelevaatajate 
juurdepääsu saamise salastatud teabele. Seda arvestades võiksid EP liikmed, kes on 
asutuste liikmed, millel on juurdepääs salastatud teabele, kaaluda julgeolekukontrolli 
läbimist, isegi kui nende riigis tavaliselt ei rakendata EP liikmete suhtes julgeolekukontrolli 
menetlusi. 
 
Teiseks käsitatakse enamikus riikides kuriteona salastatud teabe omavolilist avaldamist 
parlamendiliikmete ja teiste järelevaatajate poolt. ELi tasandil muudab omavolilise 
avaldamise eest karistamise keeruliseks tõsiasi, et EP liikme mis tahes vastutuselevõtmine 
peaks toimuma liikmesriigi seaduse alusel. EP-l on siiski oma distsiplinaarmenetlused, mida 
saaks kasutada juhul, kui EP liige avaldab omavoliliselt salastatud teavet. Kõnealuste 
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menetluste adekvaatsuse hindamine jääb väljapoole käesoleva uuringu raame. Tegelikult 
on vaja rohkem uurida, kas need menetlused on tõhusad või mitte, ning samuti seda, 
kuidas liikmesriikide kriminaalõiguse sätteid kohaldataks EP liikmete või töötajate 
salastatud teabe omavolilise avaldamise korral. Ideaaljuhul peaks selles olema järjepidevus 
üle Euroopa Liidu, et vältida probleemi, et ELi liikmeid koheldakse eri viisil, sõltuvalt nende 
kodakondsusest. 
 
Lõpuks täidavad füüsilise kaitse meetmed ja menetlused olulist ülesannet selle tagamisel, 
et salastatud teavet ei avaldata, olgu siis juhuslikult või tahtlikult. Kirjutamise ajal, 2011. 
aasta mais, koostas EP töörühm uute julgeolekumeetmete projekti, mis lubab EP-l võtta 
vastu ja töödelda salastatud teavet. See toimub komisjoni ja parlamendi vahelise 2010. 
aasta raamkokkuleppe II lisa rakendamise kontekstis. Sellal kui kõnealuste 
julgeolekumeetmete väljatöötamist on ergutanud kokkulepe, mis lihtsustab EP juurdepääsu 
salastatud teabele, mis on pärit komisjonist, saab neid meetmeid kohaldada nõukogust, 
Euroopa välisteenistusest ja AFSJi institutsioonidest saadavale teabele. Arvestades 
teabekaitsemeetmete tugevasti tehnilist olemust, võivad EP-le tulla kasuks arutelud 
liikmesriikide parlamentide ja mitteparlamentaarsete järelevalveasutustega, millel on 
kogemusi nende küsimustega tegelemises. 
 
Oluline on märkida, et ainult neist meetmetest ei piisa, et veenda AFSJi institutsioone, 
komisjoni ja liikmesriike, et Euroopa Parlamendile saab usaldada salastatud teavet. Aja 
jooksul tuleb järk-järgult arendada usaldusel põhinevat suhet ja sellele aitab oluliselt kaasa 
see, kui EP liikmed tõestavad, et nad ei avalda salastatud teavet ilma nõuetekohase 
volituseta. 

Järelevalvemehhanismid 
 
Viiendas peatükis esitasime erinevaid valikuid seoses parlamendisiseste mehhanismide või 
organitega, mis võiksid rakendada siin käsitletavaid järelevalvemehhanisme. Samuti on 
olemas mehhanismid, mille abil EP peaks pääsema juurde salastatud teabele AFSJis. 
 
On soovitav, et organ, mis esmajoones vastutab AFSJi asutuste järelevalve eest, oleks 
sama organ, millel on juurdepääs salastatud teabele AFSJis. Neljas peatükk näitab, et 
liikmesriigi tasandil on spetsialiseerunud järelevalvekomisjonid peaaegu alati üheks 
organiks (või ainsaks organiks) parlamendis, millel on juurdepääs julgeolekuvaldkonna 
salastatud teabele (vt tabel 3). Ühe mehhanismi ja eraldi institutsiooni omamine 
parlamendi juurdepääsuks AFSJi asutustega seotud teabele – ilma samal tasemel 
juurdepääsuta kõnealusele teabele – järelevalveks selliste institutsioonide üle ohustaks 
tõsiselt kõnealuste asutuste järelevalvet. Selle põhjused on ilmselged: organitel, millel on 
volitused teostada järelevalvet, peab olema juurdepääs teabele ja organid, millel on 
juurdepääs teabele seoses konkreetsete asutustega, kuid puuduvad selged volitused 
teostada kõnealuste asutuste üle järelevalvet, ei saa tõhusalt kasutada oma teabele 
juurdepääsu eesõigust. 
 
Soovitus 16: Euroopa Parlamendi organ, mis vastutab järelevalve eest AFSJi asutuste üle, 
peaks ühtlasi olema organ, millel on juurdepääs vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala salastatud teabele.  
 
Soovitav oleks, et EP-l on üks organ (nt LIBE komisjon või vastloodud allkomisjon), millel 
on juhtroll parlamendi järelevalves AFSJi asutuste üle. Et tagada, et EP-l on ühtne ja 
kooskõlastatud lähenemisviis AFSJi asutuste järelevalvele, peab olema üks organ, millel on 
esmane vastutus kõigi AFSJi asutuste suhtes teostatavate järelevalvetoimingute eest. See 
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vastutus peaks hõlmama nii EP enda järelevalvevolitusi ja -ülesandeid kui ka koostööd 
liikmesriikide parlamentidega ja mitteparlamentaarsete järelevalveasutustega, nagu nt 
JSBd. Oluline erand sellest on asutuste finantsjärelevalve, mis mõistagi jääb 
eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni vastutusalaks. Sellele vaatamata, ükskõik 
millisel organil on esmane vastutus AFSJi asutuste järelevalve üle, tuleb seda tihedalt 
kaasata eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni töösse seoses nende asutustega. 
Tuleb rõhutada, et selles lõigus käsitletavale „organile” ei saa anda esmast vastutust 
Sitceni järelevalve eest, sest see asub ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, alludes 
kõrgele esindajale. 
 
Soovitus 17: Euroopa Parlament peaks tagama, et parlamendis on üks organ, millel on 
esmane vastutus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala (AFSJ) asutuste eest. 
 

Täiendavate järelevalveülesannete täitmine LIBE komisjoni poolt 

 
Uue organi või mehhanismi loomine EPs on arvatavasti keerukas ja pikaajaline protsess, 
mis nõuab kokkulepet arvukate muude osalejate vahel. Sõltuvalt sellest, millist liiki 
mehhanismi EP otsustab luua, ei pruugi see olla võimalik enne, kui on koostatud uued 
Europoli ja Eurojusti puudutavad õigusaktid ja olemas on õiguslik raamistik, mis reguleerib 
EP juurdepääsu AFSJi valdkonna salastatud teabele. Arvestades seda, on LIBE komisjonil 
vaja välja töötada menetlused, mis muudavad ta sobivamaks selleks, et toimida foorumina 
järelevalveks AFSJi asutuste üle, vähemalt ajutiselt. 
 
Üks võrdlemisi otsekohene valik on see, et LIBE komisjoni juhatus peab mitteformaalseid 
kohtumisi AFSJi asutuste direktorite/presidendiga ja/või haldusnõukogu esindajatega 
(Europoli ja Frontexi puhul) ning kolleegiumiga (Eurojusti puhul). Seda valikut saab 
kasutada selleks, et lubada EP liikmetel arutada tundlikke küsimusi väikestel eraviisilistel 
koosolekutel. Arutatavate küsimuste alla võib kuuluda kõik, mis jääb laiemate LIBE 
volituste piiresse. Näiteks võivad direktorid kasutada selliseid kohtumisi, et tutvustada 
osavõtjatele tundlikke strateegilisi küsimusi või probleeme nende asutuse töös. Meie 
intervjuude vältel sai selgeks, et EP liikmed ja asutuste direktorid tervitaksid 
konfidentsiaalsemate kohtumiste võimalust, kui arutada tuleb eriti tundlikke küsimusi. 
Kõnealuseid kokkusaamisi võiks algatada LIBE komisjoni esimehe, AFSJi asutuste 
direktorite/presidendi ja/või haldusnõukogude/kolleegiumi asjaomaste isikute taotlusel. 
Kuigi väikesed, mitteformaalsed kohtumised võivad olla kasulik valik ad hoc arutelude 
puhul, ei toimiks need mehhanismina mitmete eespool käsitletud järelevalveülesannete 
korral. 
 
Soovitus 18: Euroopa Parlamendi LIBE komisjon peaks töötama välja menetlused, mis 
muudavad komisjoni sobivamaks selleks, et toimida foorumina järelevalveks AFSJi asutuste 
üle, vähemalt ajutiselt. Sel eesmärgil võiks LIBE komisjon kasutada mitteformaalseid 
kohtumisi oma juhatuse ja AFSJi asutuste direktorite (või Eurojusti puhul presidendi) ja/või 
asutuste haldusnõukogude esindajate vahel, et käsitleda tundlikke küsimusi, mida ei saa 
arutada komisjoni täiskoosolekutel. 
 

Erikomisjoni võimalused vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala (AFSJ) jaoks 
 
Uuringu kolmas peatükk uurib Euroopa Parlamendi „erikomisjoni” – väike rühm EP liikmeid, 
kes tulid peamiselt väliskomisjonist – rolli, mis võimaldas parlamendil käsitleda küsimusi, 
mis hõlmavad ÜVJP valdkonda (edasipidi: „ühine välis- ja julgeolekupoliitika – ÜVJP 
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erikomisjon”). Selle komisjoni pädevusala laiendamiseks või AFSJi institutsioonide 
järelevalves sarnase mudeli kasutamiseks on mitu võimalust. Kõnealuse erikomisjoni 
pädevusala oleks võimalik muudetud institutsioonidevahelise kokkuleppe abil laiendada 
AFSJi valdkonda, et lubada EP-l käsitleda küsimusi, mis hõlmavad salastatud teavet, mis on 
muu hulgas seotud AFSJi asutustega. Alternatiivselt võiksid EP ja nõukogu sõlmida 
kokkuleppe luua AFSJi erikomisjon vastavalt ÜVJP erikomisjoni mudelile. Mõlemal 
erikomisjoni valikul on hulk olulisi puudusi. 
 
Esimene probleem on see, et sedalaadi erikomisjon on lõppkokkuvõttes ainult oma 
peakomisjoni vahend saavutamaks teatav juurdepääs salastatud teabele. Ei olemasoleval 
erikomisjonil ega väljapakutud AFSJi erikomisjonil (nagu siin kujutatud) oleks konkreetseid 
järelevalvevolitusi. Kui talle antakse konkreetsed volitused, oleks selle asemel mõttekas 
järgida julgeolekukontrolli läbinud püsiva allkomisjoni valikut (vt allpool). Enamgi veel, 
arvestades, et erikomisjon oleks väike arv EP liikmeid ilma oma sekretariaadita ja mis 
saaks kokku aeg-ajalt, on raske näha, kuidas saaks ta täita erinevaid viiendas peatükis 
esitatud ja siin kokkuvõetud järelevalveülesandeid. 
 
Teiseks on kaheldav, kas erikomisjon suudaks tõhusalt kasutada salastatud teavet, millele 
tal on juurdepääs, nõukoguga ja/või asutuse töötajatega peetavate arutelude raames. 
Arvestades, et erikomisjonil ei oleks konkreetseid volitusi ega suutlikkust raporteid 
koostada, on ebaselge, mis otstarve oleks tema juurdepääsul salastatud teabele. Lisaks 
oleks liikmetel mõistagi keelatud edastada aruteludes LIBE komisjoni kolleegidega 
salastatud teavet või sellele viidata. See muudaks LIBE komisjonile keeruliseks kasutada 
oma töös erikomisjoni eesõigust salastatud teabele juurde pääseda. Sel põhjusel ei oleks 
erikomisjoni kasutamine AFSJis kooskõlas soovitusega 16, mis rõhutab vajadust selle 
järele, et AFSJi asutuste järelevalve eest vastutav asutus oleks seesama, millel on 
juurdepääs kõnealuste asutustega seotud salastatud teabele. 
 
Kolmandaks, kui AFSJi-alase erikomisjoni liikmed ei ole käsitletavate asutuste ja teemade 
alal asjatundjad, ei pruugi neil olla asjakohaseid teadmisi, et küsida asjassepuutuvaid 
küsimusi ja/või taotleda juurdepääsu asjakohasele teabele. Oht, et erikomisjonil pole 
piisavalt erialateadmisi, oleks tunduvalt suurem, kui EP ja nõukogu valiksid võimaluse 
laiendada olemasoleva ÜVJP erikomisjoni volitusi. Seda seetõttu, et selle liikmed ja töötajad 
on peamiselt pärit väliskomisjonist ja neil ei pruugi olla AFSJiga seotud spetsiifilisi või 
erialateadmisi. 
 
Lõpuks, AFSJi jaoks erikomisjoni loomine (ja samasugused korraldused muudes 
poliitikavaldkondades) ei kõrvaldaks vajadust laiaulatusliku raamistiku järele, mis käsitleks 
EP juurdepääsu AFSJi valdkonna ja muule teabele. On oht, et tagades EP liikmete 
erikomisjonile juurdepääsu salastatud AFSJi teabele, võib komisjon üritada minna mööda 
vajadusest vaadata põhjalikult üle parlamentaarse teabele juurdepääsu raamistik. 
 
Soovitus 19: Euroopa Parlament ei peaks taotlema olemasoleva erikomisjoni volituste 
laiendamist, et hõlmata vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala (AFSJ) ega looma 
uut AFSJi erikomisjoni.  
 
EP olemasolev ÜVJP erikomisjon võib käsitleda ÜVJP küsimusi, mis hõlmavad salastatud 
teabe arutamist kõrge esindajaga. Arvestades, et Sitcen kuulub kõrge esindaja alluvusse, 
võiks ÜVJP erikomisjon kasutada oma kohtumisi temaga, et käsitleda Sitceniga seotud 
küsimusi. ÜVJP erikomisjoni liikmed võiksid näiteks saada rohkem teada Sitceni koosseisu, 
tema praeguste prioriteetide või rolli kohta, mida ta mängib ELis sisejulgeoleku ohtude 
kohta hinnangute andmisel. 
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Veel kord, erikomisjoni kasutamisel on mitu olulist puudust. Esiteks, väga valikulisele EP 
liikmete rühmale Sitceni tööle juurdepääsu andmisest võib olla kasu EP liikmete ja töötajate 
hulgas laiema teadlikkuse tõstmiseks Sitceni rollist. Kõnealuste arutelude potentsiaal aidata 
kaasa laiemale teadlikkusele Sitceni rollist sõltuks ka sellest, kui palju erikomisjoni 
kohtumistel arutatavast Sitceni-alasest teabest loetakse salastatuks. Teiseks, selle valiku 
õnnestumine sõltuks väliskomisjoni esimehe valmidusest tõstatada Sitceni sisejulgeoleku 
ülesannete küsimus kõrge esindaja ees; see võib olla ebatõenäoline, arvestades, et 
väliskomisjon ei tegele sisejulgeoleku küsimustega ja tal on arvukalt muid prioriteete, mida 
kõrge esindajaga käsitleda. Lõpuks ei ole mõistagi mingit garantiid, et kõrge esindaja oleks 
valmis neid küsimusi arutama, arvestades, et Sitceni töö on väga tundlik liikmesriikide 
luureasutustest lähetatud ametnike kohalolu tõttu. 
 
Vaatamata neile puudustele, on ÜVJP erikomisjon hetkel siiski ainus mehhanism, mis on 
käepärast EP aruteludeks Sitceni töö üle. Nagu oleme järjekindlalt väitnud, on EP mitmel 
põhjusel Sitceni suhtes nõrgemas positsioonis, kui ta on AFSJi asutuste suhtes: nt ei ole 
Sitcen sõltumatu ELi eelarvest rahastatav asutus, EP-l ei ole kaasseadusandja pädevusi 
ÜVJPs ja tal ei ole selgeid lepingul põhinevaid volitusi Sitceni üle otsest järelevalvet 
teostada. ÜVJP erikomisjon on seetõttu ainus mehhanism, mille kaudu EP on suuteline 
teostama Sitceni üle teatavat piiratud järelevalvet. 
 
Soovitus 20: Euroopa Parlament peaks kasutama olemasolevat erikomisjoni, et jälgida 
Euroopa Liidu vaatluskeskuse tööd. Erikomisjon võiks kasutada oma privilegeeritud 
juurdepääsu salastatud teabele, et käsitleda üleandeid, mida vaatluskeskus täidab 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal. 
 

LIBE allkomisjoni loomine järelevalveks AFSJi asutuste üle 
 
EP võiks kaaluda allkomisjoni loomist, et teostada järelevalvet AFSJi asutuste üle. See oleks 
alaline organ, mis on loodud kooskõlas EP kodukorraga. Kõigepealt esitame mõned 
soovitused seoses sellise allkomisjoni menetlustega, enne kui esitame põhjused, miks me 
usume, et see võib olla tõhus mehhanism EP järelevalve arendamiseks AFSJi asutuste üle.  
 
Volitused 
 
Ükskõik millise allkomisjoni volitused peaksid jääma LIBE komisjoni volituste laiade 
parameetrite raamesse, mis sõnastavad, et „kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjon vastutab […] Europoli, Eurojusti, Cepoli ning sama valdkonna muude organite ja 
asutuste eest”. Sellega seoses võtab allkomisjon enda kanda peamise vastutuse Euroopa 
Parlamendi järelevalve eest AFSJi asutuste üle. Me eeldame, et allkomisjoni jurisdiktsioon 
laieneks kõigile AFSJi asutustele, mis praegu jäävad LIBE komisjoni pädevusalasse. 
Praeguse EP vastutusalade jaotamise kohaselt ei saaks LIBE allkomisjon teostada otseselt 
järelevalvet Sitceni üle, sest see on Euroopa välisteenistuse osa, mis jääb väliskomisjoni 
jurisdiktsiooni. Ta saaks siiski teha tihedat koostööd väliskomisjoniga, selle kaitsevaldkonna 
allkomisjoniga ja ÜJVP Sitceni erikomisjoniga, mis tegeleb Sitceni tegevusega seotud 
küsimustega, mis on AFSJi jaoks asjassepuutuvad. 
 
Allkomisjonile saaks näiteks anda ülesande teostada viiendas peatükis esitatud 
järelevalveülesandeid ja muid ülesandeid, mida EP peab kohaseks. Kui AFSJi ülesanded ja 
pädevused muutuksid, muudetaks sellele vastavalt allkomisjoni volitusi. Käesolevas 
uuringus varem esitatud järelevalve volituste ja ülesannete põhjal võiksid allkomisjoni 
volitused hõlmata alljärgnevat, kuid sellega mitte piirduda: 
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i. toimimine foorumina perioodilisteks ja erakorralisteks kohtumisteks, muu hulgas 
AFSJi asutuste direktorite/presidendiga; haldusnõukogude/kolleegiumi esindajatega; 
asjaomaste komisjoni ja nõukogu ametnikega; 

ii. AFSJi asutuste iga-aastaste tööplaanide ja raportite vastuvõtmine ja ülevaatamine; 
iii. AFSJi asutustelt ohuhinnangute vastuvõtmine; 
iv. suhted ühiste järelevalveorganitega ja kõigi muude spetsialiseerunud 

mitteparlamentaarsete järelevalveasutustega, mis on loodud, et teostada 
järelevalvet AFSJi asutuste üle. See roll hõlmaks ühiste järelevalveorganite iga-
aastaste ja temaatiliste raportite ülevaatamist ning regulaarse dialoogi pidamist 
nendega; 

v. LIBE komisjoni enda initsiatiiv ja õigusloomega seotud raportid küsimustes, mis on 
seotud AFSJi asutustega; 

vi. LIBE komisjoni nõuandefunktsioonide täitmine seoses AFSJi asutuste eelarvetesse 
assigneerimise ja nende täitmisega, pakkudes seega eksperdiarvamusi, et toetada 
eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni; 

vii. koostöö teiste Euroopa Parlamendi komisjonidega, millel on jurisdiktsioon küsimuste 
üle, mis on seotud AFSJi asutustega. Näiteks võiks allkomisjon pidada dialoogi 
väliskomisjoniga ja ÜVJP erikomisjoniga Sitceni asjus. Kui EP teeb valiku koostada 
arvamused AFSJi kolmandate riikide partnerite inimõiguste järgimise kohta, siis 
allkomisjon peaks selles küsimuses andma nõu väliskomisjoni inimõiguste 
allkomisjonile; 

viii. AFSJi asutuste kolmandate riikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega tehtava 
koostöö teatud aspektide ülevaatamine, sh teabevahetust käsitlevate lepingute 
kontrollimine, mis on sellega seoses sõlmitud; 

ix. AFSJi asutuste vaheliste suhete ülevaatamine, sh nende vastastikuse mõistmise 
memorandumid; ning 

x. suhete kooskõlastamine liikmesriikide parlamentidega ja Euroopa Parlamendi 
esindamine parlamentidevahelistel kohtumistel, mis puutuvad AFSJi. 

 
Vastavalt meie varasemale kommentaarile EP rolli kohta järelevalves AFSJi asutuste üle ei 
usu me, et allkomisjon peaks dubleerima ühiste järelevalveorganite tööd teatavate AFSJi 
asutuste isikuandmete kasutamise seaduslikkuse uurimisel. Lisaks ei oleks tal rolli asutuste 
muude operatiivtegevuste uurimisel, nt nende tööfailid või ühisoperatsioonid, mida nad 
kooskõlastavad. Samuti ei peaks allkomisjon tungima liikmesriikide parlamentide ega teiste 
selliste järelevalveasutuste jurisdiktsiooni, mis vastutavad AFSJi asutustega seotud 
liikmesriikide asutuste töö kontrollimise eest. 
 
Liikmed 
 
Allkomisjoni liikmed tuleks määrata kooskõlas suunistega, mis on loodud Euroopa 
Parlamendi kodukorra artiklite 186 ja 190 alusel. Olemasolevatel (väliskomisjoni) 
julgeoleku- ja kaitse ning inimõiguste allkomisjonidel on vastavalt 28 liiget ja 28 
asendusliiget ning 30 liiget ja 21 asendusliiget. Need EP liikmed on üldiselt (kuid mitte 
alati) ühtlasi väliskomisjoni liikmeks. 
 
Meie arvates on need arvud liiga suured, arvestades, et kaks peamist põhjust ettepanekuks 
luua allkomisjon on järgmised: 1) vajadus väikese, konfidentsiaalse foorumi järele 
aruteludeks asutuste ja haldusnõukogude juhtidega; ning 2) EP liikmete vajadus 
juurdepääsuks teatavale kõnealuste asutustega seotud teabele. Komisjon, milles oleks 50 
liiget ja asendusliiget, ei täidaks neid nõudmisi. Kui allkomisjoni kuuluks nii palju EP 
liikmeid, ei lahendaks see tegelikult mitmeid ülalmainitud muresid, mis asutustel (ja 
nõukogul ning komisjonil) on seoses arutelude konfidentsiaalsuse ja salastatud teabe 
kaitsmisega. Jättes kõrvale mure salastatud teabe kaitse üle, peaks allkomisjoni korraldus 
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looma tingimused, milles muu hulgas asutuste direktorid võiksid olla kindlad, et nad võivad 
tõstatada EP liikmete rühma ees probleeme või tundlikke küsimusi, ilma et kõnealuste 
arutelude sisu edasi leviks. Lõpuks on tõenäoline, et asutuste direktorid ja nõukogu, 
komisjoni ning JSBde ametnikud väldiksid tundlike küsimuste arutamist, kui nad ei ole 
kindlad, et arutelud jäävad konfidentsiaalseks. 
 
Liikmesriigi tasandil kuulub enamikku spetsialiseerunud parlamentaarse järelevalve 
komisjonidest viis kuni viisteist parlamendiliiget (vt tabel 1 neljandas peatükis). Nagu 
arutleme neljandas peatükis, on sellised komisjonid konfidentsiaalsuse hoidmiseks tavaliselt 
väiksemad kui muud parlamendikomisjonid. Sellele vastavalt leiame, et allkomisjoni peaks 
kuuluma kuni 15 EP liiget (sh asendusliikmed). Seda võib aga olla raske saavutada, 
arvestades nõuet, et EP komisjonide ja allkomisjonide koosseis peab peegeldama 
parlamendi üldkoosseisu. 
 
Kasuks tuleks, kui allkomisjoni liikmed oleksid LIBE komisjoni täis- või asendusliikmed. See 
suurendaks tõenäosust, et allkomisjonide liikmetel on piisavalt teadmisi AFSJi asutustest, et 
võimaldada neil anda tõhusalt oma osa allkomisjoni funktsioonidesse. Lõpuks võiks EP 
kaaluda mõne EP liikme kaasamist, kes on muu AFSJi asutuste küsimustega tegeleva 
(all)komisjoni liikmed või kel on muid erialateadmisi, mis on seotud järelevalvega AFSJi 
asutuste üle. Nende EP liikmete hulka võiks kuuluda eelarvekontrollikomisjoni, 
väliskomisjoni ja selle inimõiguste allkomisjoni liikmed. Neljas peatükk piltlikustab seda, et 
olemas on pretsedent kaasata liikmesriigi parlamentaarsesse järelevalvekomisjoni (muude 
parlamendikomisjonide) liikmeid ametiülesande korras. See võib aidata tagada, et 
komisjonide vahel, mis tegelevad omavahel seotud küsimustega, on kohane 
kooskõlastamine. 
 
Juurdepääs teabele 
 
Kõigil allkomisjoni liikmetel ja töötajatel oleks õigus juurdepääsule salastatud teabele 
allkomisjoni volituste piires. Lisaks kohaldataks teatavate teabeliikide suhtes allkomisjonile 
ennetavat avaldamist asutuste, nende haldusnõukogude/kolleegiumi poolt ja vajaduse 
korral nõukogu ja komisjoni poolt (vt eespool). Allkomisjonil ei oleks aga vaja juurdepääsu 
teabele, mida hoitakse asutuste andmebaasides, ega mis tahes liiki isikuandmetele. 
Allkomisjonilt nõutaks, et see rakendaks meetmeid viiendas peatükis käsitletava teabe 
kaitseks. 
 
Ressursid 
 
Allkomisjon vajaks julgeolekukontrolli läbinud täistööajaga personali tuge. See on eriti 
tähtis arvestades tõsiasja, et EP liikmed on sageli mitme komisjoni liikmed ja peavad 
jagama oma aega töö vahel oma päritoluriigis, Brüsselis ja Strasbourgis. Personal on ka 
olulise tähtsusega parlamendi institutsionaalsete teadmiste ja AFSJi asutuste alaste 
erialateadmiste loomiseks; nad tagavad, et kõnealused teadmised säilivad isegi siis, kui EP 
liikmed liiguvad teistesse komisjonidesse või lahkuvad EPst. 
 
Hindamine 
 
See, kas Euroopa Parlamendil on vaja asutada LIBE allkomisjon järelevalveks AFSJi 
asutuste töö üle, sõltub suurel määral sellest, kuidas määratletakse tulevastes Europoli, 
Eurojusti ja Frontexit käsitlevates õigusaktides EP volitused teostada järelevalvet nende 
asutuste üle. Kui EP järelevalvevolitused ja -ülesanded jäävad laias laastus samasuguseks, 
nagu nad praegu on, st võrdlemisi piiratuks, ei ole selge, kas allkomisjoni oleks vaja. Kui 
aga EP võtab endale täiendavad järelevalveülesanded vastavalt viiendas peatükis esitatud 
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valikutele, on allkomisjoni loomiseks olulisi põhjusi. On neli peamist põhjust, miks me 
usume, et allkomisjoni võiks luua. 
 
Esiteks, me oleme väitnud, et EP-l on vaja juurdepääsu salastatud teabele AFSJi asutustest 
ja nendega seoses ning samuti võimalust korraldada konfidentsiaalseid, mitteametlikke 
arutelusid asutuste direktorite ja teiste asjaomaste sidusrühmadega. Ometi ei sobi EP 
olemasolevad institutsionaalsed järelevalvekokkulepped hästi selliste ülesannetega, sest 
liiga palju EP liikmeid oleks kaasatud ja puudub pretsedent väiksemateks, 
konfidentsiaalseteks aruteludeks asutustega. Me oleme hoiatanud selle eest, et lahendada 
probleem, kasutades mehhanismi või organit, millel oleks lihtsalt juurdepääs AFSJi 
asutustega seotud salastatud teabele, ilma kaasnevate volitusteta kasutada seda teavet 
osana järelevalvetoimingutest. Väärib kordamist, et parlamendi organi juurdepääs teabele 
ei ole omaette eesmärk: see peab olema vahend, mis võimaldab parlamendil teostada 
järelevalvet teatavate asutuste üle. Sel põhjusel olime kriitilised AFSJi puhuks erikomisjoni 
mudeli võimaliku rakendamise suhtes. Vajadus seostada juurdepääs salastatud teabele 
selgete järelevalvevolitustega on üks peamisi argumente allkomisjoni loomise kasuks. 
 
Teine argument allkomisjoni loomise kasuks on see, et LIBE komisjonil ei pruugi olla aega, 
et tegeleda paljude väljapakutud järelevalveülesannetega, mis on viiendas peatükis 
esitatud. Kui EP soovib mängida suuremat rolli järelevalves AFSJi asutuste üle, võiks 
allkomisjoni loomine olla hea valik. 
 
Kolmandaks, allkomisjon vastaks meie varasemale soovitusele, et EP-l peaks olema üks 
organ, millel on esmane vastutus kõigi AFSJi asutuste parlamentaarse järelevalve 
valdkondade eest. Allkomisjon saaks kokku koguda oma uurimistulemused erinevatelt 
järelevalveülesannetelt ja kestvast dialoogist asutuste, nõukogu, komisjoni, JSBde ja 
liikmesriikide parlamentidega. See võimaldaks EP-l teha soovitusi, mis võivad parandada 
asutuste tööd, andes samas sisendeid oma töö muude tahkude jaoks. Näiteks võiksid 
allkomisjoni tähelepanekud aidata tagada, et erinevad ülesanded, mida EP täidab AFSJi 
asutuste suhtes, oleksid täielikult seotud. Näiteks EP kaasseadusandja ülesandeid teavitaks 
tihedalt tema järelevalvetöö järeldused ja soovitused ning allkomisjoni järelevalve teavitaks 
ka EP eelarvepädevuste kasutamist. 
 
Lõpuks, allkomisjoni loomine võimaldaks EP-l omandada järk-järgult üksikasjalikumaid 
teadmisi ja asjatundlikkust AFSJi valdkonnas. Meie arvates on see midagi, mida praegu EPs 
napib, ja ometi on väga tähtis, et EP saaks täita aktiivsemat rolli AFSJi asutuste töö 
kontrollimisel. 
 
Soovitus 21: Euroopa Parlament peaks looma LIBE allkomisjoni järelevalveks AFSJi 
asutuste üle. Allkomisjoni volituste täpne ulatus ja sisu määratletaks kooskõlas parlamendi 
kodukorraga, kuid see oleks tihedasti seotud uute Europoli, Eurojusti ja Frontexi alaste 
õigusaktidega EP-le antud järelevalvefunktsioonidega. 
 

Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahelise koostöö 
tugevdamine AFSJi asutuste järelevalve valdkonnas 
 
Lissaboni leping nõuab konkreetselt, et liikmesriikide parlamendid oleksid kaasatud 
järelevalvesse Europoli ja Eurojusti üle. Kuigi liikmesriikide parlamentide rolli olemus ja 
ulatus erinevad riigiti, on käesolev uuring toonud esile kolm peamist viisi, kuidas 
liikmesriikide parlamendid juba rakendavad teatavat järelevalvet kõnealuste asutuste üle 
(vt kolmas peatükk). Esiteks, mõni liikmesriigi parlament teostab järelevalvet omaenda 
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valitsuse esindajate üle nõukogus ja asutuste haldusnõukogudes, st nad kontrollivad 
liikmesriigi panust AFSJi asutustesse. Teiseks, liikmesriikide parlamendid võivad tegeleda 
otseselt AFSJi asutustega, nt direktorite ja teiste kõrgemate ametnike kuulamiste abil ning 
koostades asutuste kohta raporteid. See tegevus on üldjuhul taotlenud teadlikkuse loomist 
asutuste tööst, mitte asutuse tegevuste otsest ülevaatamist ega kontrolli. Lisaks on 
parlamendid osa liikmesriikide järelevalvesüsteemidest, mis kontrollivad meetmeid, mida 
võtavad liikmesriikide ametiasutused, nt politsei. Kõnealuse järelevalve menetlused on 
liikmesriikide asutuste eesõigus ja selles valdkonnas soovituste andmine jääb väljapoole 
käesoleva uuringu raame. Kolmas liikmesriikide parlamentaarse AFSJi asutuste järelevalves 
osalemise mõõde on koostöö teiste parlamentidega ja EPga (vt kolmas peatükk); sellele 
keskendume siin. 
 
Meie arvates peaksid parlamentidevahelise koostöö eesmärgid peamiselt keskenduma 
strateegilistele küsimustele, mitte AFSJi asutuste konkreetsetele toimingutele. On kolm 
valdkonda, milles parlamentidevaheline koostöö võiks olla eriti kasulik. Esiteks, 
liikmesriikide parlamentidele ja EP-le võiksid kasuks tulla edasised arutelud ja teabe, 
kogemuste ja heade tavade vahetamine AFSJi asutustega seotud riiklike asutuste 
järelevalve kohta. Näiteks on selgesti vaja edasist teavet selle kohta, kuidas, ja kas üldse, 
liikmesriikide parlamendid ja muud asjaomased liikmesriikide järelevalveasutused (nagu nt 
kohtuasutused) teostavad ülevaadet a) liikmesriikide poolt AFSJi asutustele antava panuse 
ja andmete, nagu nt AFSJi asutustele saadetud teabe üle; ning b) meetmete üle, mida 
liikmesriikide asutused võtavad edastatud teabe põhjal ja/või operatsioonide üle, mida 
kõnealused asutused kooskõlastavad, nagu nt rasketes kuritegudes kahtlustatavate isikute 
vahistamine ja küsitlemine. Liikmesriikide järelevaatajad võiksid kasutada kõnealust teavet, 
et teavitada oma lähenemisviisidest näiteks politsei või piiriteenistuste kontrollimisel, millel 
on seos AFSJi asutustega. Teiseks, liikmesriikide parlamendid ja EP võiksid niivõrd, kuivõrd 
liikmesriigi õigus lubaks, vahetada teavet konkreetsete probleemide üle (nende 
jurisdiktsioonides), mis on seotud liikmesriikide asutuste eespool mainitud meetmetega, 
mis on seotud AFSJi asutuste tööga. Lõpuks, liikmesriikide parlamendid ja EP saaksid teha 
koostööd, et hinnata, kas AFSJi asutustega seotud uued ja olemasolevad määrused 
vastavad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele. 
 
Selle kohta, kas kõnealust koostööd tuleks institutsionaliseerida teatavat liiki alalise 
parlamentidevahelise organi abil või kas see peaks toimuma vähem formaalselt 
olemasolevate parlamentidevaheliste foorumite kaudu, on erinevaid arvamusi. Näiteks oma 
2010. aasta detsembri teatises tegi komisjon ettepanekud kaasata liikmesriikide 
parlamendid järelevalvesse Europoli üle. Komisjon tegi ettepaneku luua ühine või alaline 
parlamentidevaheline foorum, milles oleksid esindatud nii liikmesriikide kui ka Euroopa 
Parlamendi liikmed, vastavalt riikide parlamentide funktsiooni Euroopa Liidus käsitleva 
protokolli artiklitega 9 ja 10. Lisaks soovitati ettepanekus, et kõnealune foorum võiks luua 
alltöörühma, et võtta otseselt ühendust Europoliga. Foorum saaks kutsuda Europoli 
direktorit osalema ja võiks kohtuda regulaarselt ning luua alltöörühma, et võtta otse 
ühendust Europoliga. Komisjoni ettepanekud on leidnud teatavat toetust liikmesriikide 
parlamentidelt. Siiski on mitu ELi liikmesriiki ja liikmesriigi parlamenti seadnud kahtluse alla 
sellise parlamentidevahelise foorumi lisandväärtuse. Kõiki eespool käsitletud koostöövorme 
saaks rakendada olemasolevate parlamendivahelise dialoogi foorumite raames. 
 
Võib-olla olulisem on see, et on väga kaheldav, kas alaline organ, millesse kuuluvad kõigi 
liikmesriikide parlamentide esindajad, oleks töövõimeline. Liikmesriikide parlamentide 
seisukohad, asjast huvitatuse tase ja teadmised AFSJiga seotud küsimustest varieeruvad 
suuresti üle ELi. Seetõttu oleks väga keeruline leida konsensus sellistes küsimustes nagu 
järelevalve tegevuskava, rääkimata sisulisematest küsimustest. Foorum, mis hõlmaks nii 
palju erineva tegevuskavaga osalejaid, võib olla töövõimetu ja ikkagi oleks keeruline 



Poliitikaosakond C: kodanike õigused ja põhiseadusküsimused 
____________________________________________________________________________________________ 

24 

koostada väiksema foorumi valemit, sest kohatu oleks ühtki liikmesriigi parlamenti välja 
arvata. Lisaks on liikmeriigi parlamentidel erineval tasemel juurdepääs teabele – liikmesriigi 
ametivõimudelt – ja juurdepääs erinevatele AFSJi asutusi puudutavatele teabeliikidele. 
Seega võivad nad oma konkreetsetest küsimustest teavitatuse osas lähtuda väga 
erinevatelt lähtepositsioonidelt. 
 
Arvestades neid probleeme, ei soovita me alalise parlamentidevahelise foorumi loomist 
järelevalveks AFSJi asutuste üle. Liikmesriikide parlamentidel ja EP-l oleks soovitavam 
käsitleda AFSJi asutusi olemasolevate parlamentidevaheliste foorumite raames. Nende 
hulka kuuluvad ühised koosolekud/kuulamised LIBE komisjoni ja asjaomaste liikmesriikide 
parlamentide komisjonide ning samuti Euroopa ühenduste küsimustega tegelevate 
komisjonide konverentsi (COSAC) vahel. Tegelikult on AFSJ, Europoli poliitiline jälgimine ja 
Eurojusti tegevuste hindamine saanud COSACi päevakorra regulaarseteks punktideks. 
Enamik COSACi liikmeid on toetanud mõtet, et COSACi aruteludele Europoli ja Eurojusti üle 
eelneks kuulamine vastavate asutuste direktorite ja asjatundjatega. COSACi võimalik roll 
justiits- ja siseküsimuste asutuste poliitilisel jälgimisel põhineb Euroopa Liidu toimimise 
lepingu protokolli nr 1 artiklil 1, mis käsitleb liikmesriikide parlamentide rolli. Kõnealune 
artikkel sätestab, et COSAC peaks edendama teabe ja parimate tavade vahetamist 
liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi, sh nende erikomisjonide vahel, ja võib 
korraldada konkreetsetes küsimustes parlamentidevahelisi konverentse. COSAC võib 
jätkuvalt olla kasulik koht eespool käsitletud koostööliikide jaoks. 
 
Soovitus 22: Parlamentidevaheline koostöö järelevalves AFSJi asutuste üle peaks toimuma 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahelise koostöö olemasolevate 
foorumite raames. Euroopa Parlamendil ei ole vaja luua uut alalist parlamentidevahelist 
organit. 
 
 
 
 



 






