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juhtudel
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(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu raamotsus 2009/.../JSK 
kohtualluvuskonfliktide ennetamise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi 
ja Rootsi Kuningriigi algatust (8535/2009);

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti b;

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C7-0000/2009);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 100, 55 ja artikli 44 lõiget 4;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A7-0000/2009),

1. kiidab Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatuse muudetud kujul heaks;

2. palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Tšehhi 
Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi 
algatust oluliselt muuta;

5. juhul kui käesolevat algatust enne Lissaboni lepingu jõustumist vastu ei võeta, on 
otsustanud käsitleda kõiki tulevasi ettepanekuid kiirmenetluse korras tihedas koostöös 
liikmesriikide parlamentidega;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki 
Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi valitsusele.
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Muudatusettepanek 1

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Põhjendus 4

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(4) Liikmesriikide pädevate asutuste vahel 
peaksid toimuma otsesed konsultatsioonid 
eesmärgiga saavutada üksmeel mis tahes 
tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga 
vältida paralleelsete menetluste 
toimetamisest tulenevaid negatiivseid 
tagajärgi ning asjaomaste pädevate asutuste 
aja ja ressursside raiskamist. Seesugune 
tõhus lahendus võiks seisneda eelkõige 
kriminaalmenetluse toimetamises ühes 
liikmesriigis (nt kriminaalmenetluste 
üleandmise teel). See peaks hõlmama ka 
muid samme, mis võimaldavad tõhusal ja 
mõistlikul viisil menetlusalluvust muuta,
näiteks juhtumi suunamist Eurojusti kui 
pädevad asutused üksmeelele ei jõua).
Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu 
pöörata tõendite kogumise küsimusele, 
mida võib mõjutada paralleelsete 
menetluste toimetamine.

(4) Liikmesriikide pädevate asutuste vahel 
peaksid toimuma otsesed konsultatsioonid 
eesmärgiga saavutada üksmeel mis tahes 
tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga 
vältida paralleelsete menetluste 
toimetamisest tulenevaid negatiivseid 
tagajärgi ning asjaomaste pädevate asutuste 
aja ja ressursside raiskamist. Seesugune 
tõhus lahendus võiks seisneda eelkõige 
kriminaalmenetluse toimetamises ühes 
liikmesriigis (nt kriminaalmenetluste 
üleandmise teel). See peaks hõlmama ka 
muid samme, mis võimaldavad tõhusal ja 
mõistlikul viisil menetlusalluvust muuta. 
Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu 
pöörata tõendite kogumise küsimusele, 
mida võib mõjutada paralleelsete 
menetluste toimetamine.

Or. en

Selgitus

Juhtumi suunamine Eurojusti ei peaks olema valik ega viimane abinõu.

Muudatusettepanek 2

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Põhjendus 7

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(7) Pädeval asutusel, kellega teise 
liikmesriigi pädev asutus on ühendust 
võtnud, peaks olema üldine kohustus 
vastata esitatud teabenõudele. Ühendust 

(7) Pädeval asutusel, kellega teise 
liikmesriigi pädev asutus on ühendust 
võtnud, peaks olema üldine kohustus 
vastata esitatud teabenõudele määratud 
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võtnud asutust julgustatakse määrama 
tähtaega, mille jooksul pädev asutus, 
kellega ühendust võeti, peab võimaluse 
korral vastama. Pädevad asutused peaksid 
ühenduse võtmise käigus võtma täielikult 
arvesse vabadusest ilma jäetud isikute 
eriolukorda.

tähtaja jooksul. Pädevad asutused peaksid 
ühenduse võtmise käigus võtma täielikult 
arvesse vabadusest ilma jäetud isikute 
eriolukorda.

Or. en

Selgitus

Pädeva reageeriva asutuse vastamist ei tohiks käsitleda mitte üldise kohustusena, vaid pigem 
sundusliku kohustusena. Raamotsuses tuleb selleks määrata tähtaeg.

Muudatusettepanek 3

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Põhjendus 8

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(8) Pädevate asutuste vahelised otsesed 
kontaktid peaksid olema raamotsusega 
loodava koostöö juhtpõhimõtteks.
Liikmesriikidel peaks olema õigus 
otsustada, millised asutused on pädevad 
käesoleva raamotsuse kohaselt tegutsema, 
pidades kinni liikmesriikide 
menetlusautonoomia põhimõttest, 
tingimusel et sellised asutused on pädevad 
sekkuma ja tegema otsuseid vastavalt
raamotsuse sätetele.

(8) Pädevate asutuste vahelised otsesed 
kontaktid ja Eurojusti kaasamine peaksid 
olema raamotsusega loodava koostöö 
juhtpõhimõtteks.

Or. en

Selgitus

Eurojustile tuleks anda juhtiv roll, mis vastab nõukogu otsusest 2009/426/JSK tulenevale 
seisukohale. Kohtualluvuse küsimuste olulisuse tõttu, mis on käesolevas dokumendis kesksel 
kohal, peaks pädevate asutustena käsitlema ainult kohtuasutusi.

Muudatusettepanek 4

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
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Kuningriigi algatus
Põhjendus 9

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(9) Püüdes saavutada üksmeelt mis tahes 
tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga 
vältida kahes või enamas liikmesriigis 
paralleelsete menetluste toimetamisest 
tulenevaid negatiivseid tagajärgi, peaksid 
pädevad asutused arvestama asjaoluga, et 
iga juhtum on ainulaadne ning kaaluma 
selle asjaolusid ja põhjendusi. Üksmeele
saavutamiseks peaksid pädevad asutused 
kaaluma asjakohaseid kriteeriume, mille 
hulka võivad kuuluda Eurojusti 2003. 
aasta aruandes avaldatud suunistes 
esitatud ning praktilistest vajadustest 
lähtudes koostatud kriteeriumid, ning 
võtma arvesse näiteks kohta, kus pandi 
toime suurem osa kuritegudest; kohta, 
kus tekkis suurem osa kahjust; 
kahtlustatava või süüdistatava asukohta 
ja võimalusi tema üleandmiseks või 
väljaandmiseks muude võimalike 
kohutalluvuste alla; kahtlustatava või 
süüdistatava kodakondsust või elukohta; 
kahtlustatava või süüdistatava olulisi 
huve; kannatanute ja tunnistajate olulisi 
huve; tõendite lubatavust ning võimalikke 
viivitusi.

(9) Püüdes saavutada üksmeelt mis tahes 
tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga 
vältida kahes või enamas liikmesriigis 
paralleelsete menetluste toimetamisest 
tulenevaid negatiivseid tagajärgi, peaksid 
pädevad asutused arvestama asjaoluga, et 
iga juhtum on ainulaadne ning kaaluma 
selle asjaolusid ja põhjendusi.

Or. en

Selgitus

Kohtualluvuse määramise kriteeriumid tuleks selgelt sätestada ja need tuleks pigem lisada 
raamotsuse põhiteksti kui põhjendusse.
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Muudatusettepanek 5

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Põhjendus 10

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(10) Pädevate asutuste kohustus alustada 
otseseid konsultatsioone, et saavutada 
üksmeel käesoleva raamotsuse raames, ei 
peaks välistama võimalust viia sellised 
otsesed konsultatsioonid läbi Eurojusti 
abiga.

(10) Pädevate asutuste kohustust alustada 
otseseid konsultatsioone, et saavutada 
üksmeel käesoleva raamotsuse raames, 
peaks täitma Eurojusti abiga.

Or. en

Selgitus

Eurojustile tuleks anda juhtiv roll, mis vastab nõukogu otsusest 2009/426/JSK tulenevale 
seisukohale. Kohtualluvuse küsimuste olulisuse tõttu, mis on käesolevas dokumendis kesksel 
kohal, peaks pädevate asutustena käsitlema ainult kohtuasutusi.

Muudatusettepanek 6

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Põhjendus 14

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(14) Kuna Eurojust sobib eriti hästi 
kohtualluvuskonfliktide lahendamisel abi 
andma, peaks asja saatmine Eurojustile 
olema tavapärane samm, kui üksmeelele ei 
olnud võimalik jõuda. Tuleks märkida, et 
nõukogu otsuse 2002/187/JSK (millega 
moodustatakse Eurojust, et tugevdada 
võitlust raskete kuritegude vastu) 
(Eurojusti otsus), mida on viimati 
muudetud nõukogu …. otsusega 
2009/…/JSK, millega tugevdatakse 
Eurojusti) artikli 13 lõike 7 punkti a 
kohaselt tuleb Eurojusti teavitada iga kord, 
kui kohtualluvuskonflikt on tekkinud või 
võib tõenäoliselt tekkida, ning et asja võib 
saata igal ajal Eurojustile, kui vähemalt üks 

(14) Kuna Eurojust sobib eriti hästi 
kohtualluvuskonfliktide lahendamisel abi 
andma, peaks asja saatmine Eurojustile 
olema tavapärane samm, kui üksmeelele ei 
olnud võimalik jõuda. Tuleks märkida, et 
nõukogu otsuse 2002/187/JSK (millega 
moodustatakse Eurojust, et tugevdada 
võitlust raskete kuritegude vastu) 
(Eurojusti otsus), mida on viimati 
muudetud nõukogu 16. detsembri 2008. 
aasta otsusega 2009/426/JSK, millega 
tugevdatakse Eurojusti) artikli 13 lõike 7 
punkti a kohaselt tuleb Eurojusti teavitada 
iga kord, kui kohtualluvuskonflikt on 
tekkinud või võib tõenäoliselt tekkida, ning 
et asja võib saata igal ajal Eurojustile, kui 



PE427.961v01-00 10/22 PR\788675ET.doc

ET

otsestes konsultatsioonides osalev pädev 
asutus peab seda asjakohaseks.”

vähemalt üks otsestes konsultatsioonides 
osalev pädev asutus peab seda 
asjakohaseks.”

Or. en

Selgitus

Eurojustile tuleks anda juhtiv roll, mis vastab nõukogu otsusest 2009/426/JSK tulenevale 
seisukohale. Kohtualluvuse küsimuste olulisuse tõttu, mis on käesolevas dokumendis kesksel 
kohal, peaks pädevate asutustena käsitlema ainult kohtuasutusi.

Muudatusettepanek 7

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Põhjendus 16

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(16) Käesolev raamotsus ei tohiks tekitada 
tarbetut halduskoormust juhul, kui otsusega 
hõlmatud probleeme saab hõlpsasti 
lahendada muul sobival viisil. Seega peaks 
liikmesriikide vahelised olemasolevad 
paindlikumad vahendid või kokkulepped 
olema käesoleva raamotsuse suhtes 
ülimuslikud.

(16) Käesolev raamotsus ei tohiks tekitada 
tarbetut halduskoormust juhul, kui otsusega 
hõlmatud probleeme saab hõlpsasti 
lahendada muul sobival viisil. Seega peaks 
liikmesriikide vahelised olemasolevad 
paindlikumad vahendid või kokkulepped 
olema käesoleva raamotsuse suhtes 
ülimuslikud, tingimusel et need ei 
nõrgenda kahtlustatud või süüdistatud 
isikule pakutavat kaitset.

Or. en

Selgitus

Raportööri arvates tuleb erilist tähelepanu pöörata kahtlustatavate või süüdistatavate 
kaitsele.

Muudatusettepanek 8

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Põhjendus 20

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(20) Käesolev raamotsus austab põhiõigusi (20) Käesolev raamotsus austab põhiõigusi 
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ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja mis on 
kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas,

ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja mis on 
kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, eelkõige selle artiklis 50.

Or. en

Selgitus

Kohtualluvuskonfliktide ennetamise ja lahendamise lõppeesmärk on ära hoida, et isikute üle 
mõistetakse kaks või enam korda kohut samade tegude eest, ning seega vältida ne bis in idem 
juhtumeid.

Muudatusettepanek 9

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(b) „pädev asutus” – õigusasutus või muu 
asutus, kes asukohaliikmesriigi õiguse 
kohaselt on pädev läbi viima käesoleva 
raamotsuse artikli 2 lõikes 1 kavandatud 
tegevusi;

(b) „pädev asutus” – kohtunik, 
eeluurimiskohtunik, prokurör või muu 
õigusasutus, kes asukohaliikmesriigi 
õiguse kohaselt on pädev läbi viima 
käesoleva raamotsuse artikli 2 lõikes 1 
kavandatud tegevusi;

Or. en

Selgitus

Kohtualluvust puudutavate küsimustega peaksid tegelema kohtuasutused, see tähendab 
kohtunik, eeluurimiskohtunik või prokurör.

Muudatusettepanek 10

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

3 a. Eurojusti otsuse kohaselt teavitab 
ühendust võtnud asutus samaaegselt 
Eurojusti. 
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Or. en

Selgitus

Eurojust tuleks kaasata kõige varajasemas etapis, kuna tal on kooskõlastav roll.

Muudatusettepanek 11

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 6 – lõige 1

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

1. Reageeriv asutus vastab kooskõlas 
artikli 5 lõikega 1 esitatud teabenõudele 
ühendust võtnud asutuse märgitud 
mõistliku tähtaja jooksul või, kui tähtaega 
pole märgitud, põhjendamatult viivitamata
ning teavitab ühendust võtnud asutust 
sellest, kas antud liikmesriigis toimetatakse 
paralleelset kriminaalmenetlust. Juhul kui 
ühendust võtnud asutus on teavitanud 
reageerivat asutust sellest, et kahtlustatav 
või süüdistatav isik on kinni peetud või 
viibib vahi all, käsitleb viimane teabenõuet 
kiirendatud korras.

1. Reageeriv asutus vastab kooskõlas 
artikli 5 lõikega 1 esitatud teabenõudele 
ühendust võtnud asutuse märgitud 
mõistliku tähtaja jooksul või, kui tähtaega 
pole märgitud, 15 päeva jooksul ning 
teavitab ühendust võtnud asutust sellest, 
kas antud liikmesriigis toimetatakse 
paralleelset kriminaalmenetlust. Juhul kui 
ühendust võtnud asutus on teavitanud 
reageerivat asutust sellest, et kahtlustatav 
või süüdistatav isik on kinni peetud või 
viibib vahi all, käsitleb viimane teabenõuet 
kiirendatud korras.

Or. en

Selgitus

Eelkõige antud juhul näib vastamise maksimaalse tähtaja kehtestamine olevat asjakohane.

Muudatusettepanek 12

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(c) kõik kahtlustatava või süüdistatava 
isiku ning vajaduse korral kannatanute 
asjakohased andmed;

(c) kahtlustatava või süüdistatava isiku ja
vajaduse korral kannatanute nimi, 
kodakondsus, sünnikuupäev ning 
aadress;
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Or. en

Selgitus

Andmete mõiste täiendav täpsustamine on otstarbekas.

Muudatusettepanek 13

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 10 – lõige 1

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

1. Kui on kindlaks tehtud, et toimetatakse 
paralleelseid kriminaalmenetlusi, alustavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
otseseid konsultatsioone, et saavutada 
üksmeel mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, 
eesmärgiga vältida seesuguste paralleelsete 
menetluste toimetamisest tulenevaid 
negatiivseid tagajärgi, mille tulemuseks 
võib vastavalt vajadusele olla 
kriminaalmenetluste koondamine ühte 
liikmesriiki.

1. Kui on kindlaks tehtud, et toimetatakse 
paralleelseid kriminaalmenetlusi, alustavad 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
põhjendamatult viivitamata otseseid 
konsultatsioone, et saavutada üksmeel mis 
tahes tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga 
vältida seesuguste paralleelsete menetluste 
toimetamisest tulenevaid negatiivseid 
tagajärgi, mille tulemuseks võib vastavalt 
vajadusele olla kriminaalmenetluste 
koondamine ühte liikmesriiki. Juhul kui 
kahtlustatav või süüdistatav isik on kinni 
peetud või viibib vahi all, püütakse otseste 
konsultatsioonide abil jõuda võimalikult 
kiiresti üksmeelele.

Or. en

Selgitus

Artiklis 10 sätestatud konsulteerimise kohustusele ei ole ette nähtud tähtaega. See viivitus 
võib avaldada kahjulikku mõju menetlusega seotud osapooltele, eriti kahtlusalusele, ning eriti 
kui nad on kinni peetud.

Muudatusettepanek 14

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 11

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

Kui liikmesriikide pädevad asutused Kui liikmesriikide pädevad asutused 
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alustavad juhtumi osas otseseid 
konsultatsioone, et saavutada üksmeel 
vastavalt artiklile 10, kaaluvad nad juhtumi 
asjaolusid ja põhjendusi ning kõiki 
tegureid, mida nad peavad asjakohaseks.

alustavad juhtumi osas otseseid 
konsultatsioone, et saavutada üksmeel 
vastavalt artiklile 10, kaaluvad nad juhtumi 
asjaolusid ja põhjendusi ning kõiki 
tegureid, mida nad peavad asjakohaseks, 
näiteks järgmisi tegureid:
– koht, kus pandi toime suurem osa 
kuriteost;
– koht, kus tekkis suurem osa kahjust;
– kahtlustatava või süüdistatava isiku 
asukoht ja võimalused tema üleandmiseks 
või väljaandmiseks muude kohutalluvuste 
alla;
– kahtlustatud või süüdistatud isiku 
kodakondsus või elukoht;
– kahtlustatud või süüdistatud isiku 
olulised huvid;
– kannatanute ja tunnistajate olulised 
huvid;
– tõendite lubatavus või 
– võimalikud viivitused.

Or. en

Selgitus

Kohtualluvuse määramise kriteeriumid tuleks selgelt sätestada ja need tuleks pigem lisada 
raamotsuse põhiteksti kui põhjendusse.

Muudatusettepanek 15

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 11a (uus)

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Menetluslikud tagatised

Ametlikult süüdistataval isikul 
- on õigus saada teavet teabevahetuse ja 
konsultatsioonide kohta liikmesriikide 
asutuste vahel, samuti liikmesriigi 
asutuste ja Eurojusti vahel, aga ka 
käesoleva raamotsuse kohaselt tehtud 
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valikute kohta, mis käsitlevad kokkuleppe 
saavutamist või nurjumist, sealhulgas 
teavet osalejate, sisu ja põhjuste kohta;
- on õigus teha avaldusi sobivaima 
kohtualluvuse kohta enne valiku tegemist;
- on õigus esitada kaebusi vastavalt 
artikli 10 lõikele 1 langetatud otsuse 
peale, või kokkuleppe saavutamise 
nurjumise otsuse peale, et see läbi 
vaadataks.
Liikmesriigid tagavad asjakohase 
kirjaliku ja suulise tõlke ning õigusabi.

Or. en

Selgitus

Erilist tähelepanu tuleb pöörata ametlikult süüdistatava isiku kaitsele. Tema põhiõigusi ei saa 
ühelgi juhul piirata. Seepärast on raportöör veendunud, et anda tuleb vastavad menetluslikud 
tagatised.

Muudatusettepanek 16

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 11b (uus)

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

Artikkel 11b
Põhiõigused

Artikli 10 lõike 1 alusel saavutatud 
üksmeel peab väljendama õiglust, 
sõltumatust ja objektiivsust ning selle 
saavutamisel tuleb kohaldada 
põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 6 ja kajastatakse 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis, et tagada 
kahtlustatud või süüdistatud isiku 
inimõiguste kaitse.

Or. en
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Selgitus

Põhiõiguste järgimist ei saa ühelgi juhul piirata.

Muudatusettepanek 17

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

1 a. Kõik riiklikud ametiasutused võivad 
igas riikliku menetluse etapis küsida 
Eurojustilt nõu ning saata Eurojustile 
lahendamiseks konkreetsed juhtumid, 
mille puhul kerkib sobivaima 
kohtualluvuse küsimus.

Or. en

Selgitus

Eurojust on tänu oma koordineerivale rollile väga heal positsioonil, et aidata riiklikke 
ametiasutusi selliste küsimuste lahendamisel, ja tundub sobiv seda rõhutada.

Muudatusettepanek 18

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 12 – lõige 2

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

2. Kui ei suudeta saavutada üksmeelt 
vastavalt artiklile 10, saadab liikmesriigi 
asjaomane pädev asutus vajaduse korral 
juhtumi Eurojustile lahendamiseks juhul, 
kui Eurojust on pädev tegutsema Eurojusti 
otsuse artikli 4 lõike 1 kohaselt.

2. Kui ei suudeta saavutada üksmeelt 6 kuu 
jooksul pärast otseste konsultatsioonide 
alustamist, teavitatakse Eurojusti 
põhjustest, miks üksmeelele ei suudeta 
jõuda, ning kolleegiumina tegutsev 
Eurojust esitab arvamuse vastavalt
Eurojusti otsuse artikli 7 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Eurojustile tuleks anda võimalikult suured tegutsemisvõimalused nende piiride raames, mis 
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on sätestatud nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsuses 2008/426/JSK, millega tugevdatakse 
Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada 
võitlust raskete kuritegude vastu.

Muudatusettepanek 19

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigid ei ole nõus 
Eurojusti arvamusega, teavitavad nad 
Eurojusti kirjalikult oma otsusest 
vastavalt Eurojusti otsuse artiklile 7.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek täiendab eelmist muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 20

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 12 – lõige 2 b (uus)

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva raamotsuse kohaldamisel 
ei kohaldata Eurojusti otsuse artiklit 4.

Or. en

Selgitus

Käesoleva raamotsuse kohaldamisel ning asjakohaste konsultatsioonide raames ei ole põhjust 
piirata Eurojusti pädevust, millesse peaksid kuuluma iga liiki kuriteod.
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Muudatusettepanek 21

Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi 
Kuningriigi algatus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

1. Kui muud õigusaktid või kokkulepped 
võimaldavad laiendada käesoleva 
raamotsuse eesmärke ning aitavad 
lihtsustada või hõlbustada korda, mille 
kohaselt siseriiklikud asutused vahetavad 
teavet käimasolevate kriminaalmenetluste 
kohta, alustavad otseseid konsultatsioone ja 
püüavad saavutada üksmeelt mis tahes 
tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga 
vältida paralleelsete kriminaalmenetluse 
toimetamisest tulenevaid negatiivseid 
tagajärgi, võivad liikmesriigid:

1. Kui muud õigusaktid või kokkulepped 
võimaldavad laiendada käesoleva 
raamotsuse eesmärke ning aitavad 
lihtsustada või hõlbustada korda, mille 
kohaselt siseriiklikud asutused vahetavad 
teavet käimasolevate kriminaalmenetluste 
kohta, alustavad otseseid konsultatsioone ja 
püüavad saavutada üksmeelt mis tahes 
tõhusa lahenduse suhtes, eesmärgiga 
vältida paralleelsete kriminaalmenetluse 
toimetamisest tulenevaid negatiivseid 
tagajärgi ning tingimusel, et need ei 
nõrgenda kahtlustatud või süüdistatud 
isikule pakutavat kaitset, võivad 
liikmesriigid:

Or. en

Selgitus

Raportööri arvates tuleb erilist tähelepanu pöörata kahtlustatavate või süüdistatavate 
kaitsele.
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SELETUSKIRI

Vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamist Euroopa Liidus käsitlev Haagi programm on 
pühendatud kohtualluvuskonfliktidele. Programmis rõhutatakse, et piiriülestes 
mitmepoolsetes kohtuasjades tuleks erilist tähelepanu pöörata võimalustele koondada 
süüdistuste esitamised ühte liikmesriiki ning et jätkuvalt tuleks pöörata tähelepanu 
ettepanekutele kohtualluvuskonflikti ja põhimõtte ne bis in idem kohta, selleks et viia lõpule 
kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamise 
meetmete üldine programm.

See küsimus on otseselt seotud põhimõtetega, mis on sätestatud Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni artiklites 54–58.

Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus kohtualluvuskonfliktide ennetamise ja lahendamise 
kohta kriminaalmenetluses esitati Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, 
Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatusel ning selle eesmärk on ennetada ja lahendada 
kohtualluvuskonflikte kriminaalmenetluses.

Selle õigusloomealase algatuse eesmärk oli sätestada:

 menetlusraamistik, mille alusel riikide ametiasutused peavad vahetama teavet 
konkreetsete tegude suhtes toimetatavate kriminaalmenetluste kohta, selleks et teha 
kindlaks, kas samade tegude suhtes toimetatakse paralleelset menetlust teises 
liikmesriigis või teistes liikmesriikides;

 menetlus, mille alusel nende riikide ametiasutused lepivad kokku kohtualluvuses 
kriminaalmenetluse toimetamiseks konkreetsete tegude suhtes, mis kuuluvad kahe või 
enama liikmesriigi kohtualluvusse;

 eeskirjad ja ühised kriteeriumid, mida riikide ametiasutused peavad võtma arvesse, kui 
nad püüavad jõuda kokkuleppele kohtualluvuses kriminaalmenetluse toimetamiseks 
konkreetsete tegude suhtes.

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 39 küsiti Euroopa Parlamendi arvamust eespool 
nimetatud õigusloomealase algatuse kohta.

19. märtsil 2009. aastal toimunud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
koosolekul esitas raportöör Renate Weber oma raporti projekti.

Ta rõhutas samal ajal, et mitteametliku teabe kohaselt olevat nõukogu õigusakti ettepanekut 
oluliselt muutnud. Ta oli seisukohal, et aegunud teksti kallal töötamine ei ole asjakohane ja 
palus, et ajakohastatud teksti suhtes konsulteeritaks uuesti Euroopa Parlamendiga.

Komisjon toetas raportööri ja nõukogu eesistuja Tšehhi Vabariigi esindaja, kes jagas 
parlamendi arvamust, teatas, et raamotsuse lõpliku teksti suhtes konsulteeritakse uuesti. 
Oodates uuesti konsulteerimist nõukoguga, lükkas kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni esimees menetluse edasi.
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Liikmesriigid jõudsid 6. aprillil 2009 üksmeelele teksti suhtes, mis erineb oluliselt algsest 
algatusest.

Käesolevas arvamuses osutatakse nõukoguga kokkulepitud tekstile. Nõukogu kehtestatud 
tähtaeg arvamuse esitamiseks vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 39 on 23. oktoober 
2009.

Raamotsuse projektis osutatakse olukordadele, mille puhul erinevates liikmesriikides 
toimetatakse samu tegusid käsitlevat paralleelset kriminaalmenetlust sama(de) isiku(te) 
suhtes, mis võib kaasa tuua põhimõtte ne bis in idem rikkumise.

Raamotsuse projekt sisaldab järgmisi meetmeid:

 kord, mille kohaselt liikmesriikide pädevad asutused võtavad omavahel ühendust, et 
kinnitada samu asjaolusid käsitleva paralleelse kriminaalmenetluse toimetamist 
sama(de) isiku(te) suhtes;

 eeskirjad otseste konsultatsioonide kaudu toimuvaks teabe vahetamiseks kahe või 
enama liikmesriigi pädevate asutuste vahel, kes toimetavad paralleelset 
kriminaalmenetlust, et saavutada üksmeel mis tahes tõhusa lahenduse suhtes, 
eesmärgiga vältida sellisest toimetamisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi.

Teabenõude saanud asutuse vastamisele ei ole kehtestatud tähtaega.

Ei ole esitatud kriteeriume, mille alusel saaks kindlaks määrata kõige paremini sobiva 
õigusasutuse.

Raamotsuse projektile ei ole lisatud pädevatele asutustele antavate juhiste vormi (see 
vorm oli algses tekstis).

Vaatamata sellele, et on kehtestatud kohustus võtta ühendust teise liikmesriigi pädeva 
asutusega, ei ole kehtestatud samasugust kohustust teavitada Eurojusti.

Eurojusti roll potentsiaalsete konfliktide lahendamises on nõrk ja selgelt ebarahuldav.
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RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

Raportöör tunneb heameelt Tšehhi Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki 
Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse üle, milles käsitletakse nõukogu raamotsust 
kohtualluvuskonfliktide ennetamise ja lahendamise kohta kriminaalmenetluses.

Samuti tunneb raportöör heameelt asjaolu üle, et käesolevas tekstis viidatakse selgesõnaliselt 
põhimõttele ne bis in idem, mida ei tehtud algses ettepanekus.

Põhimõtte ne bis in idem tõhus kohaldamine on tugevalt seotud põhiõiguste kaitsmisega ja 
loogiliseks täienduseks kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttele, mille kohaselt 
liikmesriigid aktsepteerivad ja täidavad teises liikmesriigis tehtud otsuseid. Selle õigusakti 
vastuvõtmine tagaks, et põhimõtet ne bis in idem kohaldatakse kogu Euroopa õigusruumis 
ning mitte üksnes riiklike menetluste raames.

Raportöör rõhutab asjaolu, et käesolevas raamotsuses piirdutakse liikmesriikide kohustusega 
üksteist teavitada ja alustada otseseid konsultatsioone, „et saavutada üksmeel mis tahes tõhusa 
lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida seesuguste paralleelsete menetluste toimetamisest 
tulenevaid negatiivseid tagajärgi, mille tulemuseks võib vastavalt vajadusele olla 
kriminaalmenetluste koondamine ühte liikmesriiki”, ning peab kahetsusväärseks, et 
raamotsusega ei kehtestata mehhanismi pädevuskonfliktide tegelikuks lahendamiseks ega 
asjakohaseid kriteeriume selle kindlaksmääramiseks, millise liikmesriigi kohtualluvusse 
kuritegu kuulub.

Raportöör on seisukohal, et ametliku süüdistuse saanud isiku kaitse peab olema kõige 
suurema tähelepanu all ning et sätestada tuleb järjepidevad menetluslikud tagatised. Sellised 
tagatised peaksid sisaldama vähemalt süüdistuse saanud isiku õigust avaldada oma seisukoht 
ja saada teavet vastavatel teemadel, et tal oleks alus sellise kohtuasutuste valitud lahenduse 
vaidlustamiseks, mis ei tundu olevat põhjendatud.

Samuti soovib raportöör rõhutada, et kõnealuse raamotsuse kohaselt langetatavad otsused 
kohtualluvuse kohta – mida on raamotsuses nimetatud „�üksmeeleks� mis tahes tõhusa 
lahenduse suhtes, eesmärgiga vältida seesuguste paralleelsete menetluste toimetamisest 
tulenevaid negatiivseid tagajärgi” – peavad olema õiglased, sõltumatud ja objektiivsed ning 
nende puhul tuleb kohaldada põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 
6 ning kajastatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste konventsioonis.

Mis puutub ametliku süüdistuse saanud isiku andmetesse, mida riikide ametiasutused 
teavitustena vahetavad, siis toetab raportöör mõtet, et tähtis on kindlustada piisav 
isikuandmete kaitse tase ning et raamotsuses tuleks täpsustada, mis liiki isikuandmeid 
vahetatakse. Andmevahetus peaks piirduma üksnes kahtlustatud ja/või süüdistatud isiku nime, 
kodakondsuse, sünnikuupäeva ja aadressiga, kui see on teada, ning vajaduse korral 
kannatanute nime, kodakondsuse, sünnikuupäeva ja aadressiga.

Raportöör usub, et Eurojusti kaasamine otsuste langetamisse kohtualluvuse valiku puhul on 
äärmiselt tähtis. Eurojusti koordineeriva rolli tõttu ning tänu tema üha enam asjakohastele 
ülesannetele, nagu on kirjeldatud nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsuses 2008/426/JSK, 
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millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse 
Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu, peaks Eurojust olema kaasatud juba 
alates kõige varasemast etapist.

Eurojust tuleks seega kaasata niipea, kui teavitamismenetlus algab. Tuleb rõhutada, et kõik 
riiklikud ametiasutused võivad igas riikliku menetluse etapis küsida Eurojustilt nõu ning saata 
Eurojustile lahendamiseks konkreetsed juhtumid, mille puhul kerkib sobivaima kohtualluvuse 
küsimus. Kui kokkuleppele ei jõuta 6 kuu jooksul pärast otseste konsultatsioonide alustamist 
pädevate kohtuasutuste vahel, tuleb Eurojustile teatada kokkuleppe saavutamise 
ebaõnnestumise põhjused ning Eurojusti kolleegium esitab arvamuse vastavalt nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta otsusele 2008/426/JSK.

Raportöör märgib, et raamotsuse algatuses keskendutakse üksnes positiivsetele
kohtualluvuskonfliktidele. Üheski sättes ei viidata negatiivsele kohtualluvuskonfliktile 
(olukord, mille puhul ükski liikmesriik ei tunnista oma kohtualluvust toimepandud kuriteo 
suhtes). Järelikult, võttes vajalikul määral arvesse Eurojusti rolli, kutsub raportöör Euroopa 
Komisjoni üles esitama niipea kui võimalik ettepaneku, millega täiendatakse kõnesolevat 
raamotsust negatiivsete kohtualluvuskonfliktide lahendamist käsitlevate eeskirjadega.

Mitmes muudatusettepanekus rõhutatakse, et kõikide kohtualluvust käsitlevate küsimustega 
peaksid tegelema õigusasutused, mille all mõistetakse kohtunikke, eeluurimiskohtunikke ja 
prokuröre.


