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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet
(KOM(2010)0392– C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0392);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0189/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse presidendile saadetud liikmesriikide parlamentide põhjendatud arvamusi 
selle kohta, kas õigusakti eelnõu vastab subsidiaarsuse põhimõttele;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
õiguskomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool esitatud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolevat direktiivi ei kohaldata välja jäetud

                                               
1

2
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haldusasutuste teostatavate menetluste 
suhtes, mis on seotud kas riikliku või ELi 
tasandi konkurentsiõiguse rikkumisega, 
välja arvatud juhul, kui asi on esitatud 
kriminaalasjades pädevale kohtule.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peab hõlmama kõik isikuvabaduse piiramise juhtumid, olenemata sellest, kuidas 
liikmesriigid menetlust kvalifitseerivad.

 Muudatusettepanek2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad, milles 
käsitletakse kahtlustatava ja süüdistatava 
õigust saada kriminaalmenetluses teavet 
nende õiguste ja nende vastu esitatud 
süüdistuse kohta.

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad, milles 
käsitletakse kahtlustatava ja süüdistatava 
õigust saada teavet nende õiguste ja nende 
vastu esitatud süüdistuse kohta.

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et kuriteo 
toimepanemises kahtlustatavat ja 
süüdistatavat teavitatakse viivitamata 
lihtsas ja arusaadavas keeles nende 
menetlusõigustest.

1. Liikmesriik tagab, et kuriteo 
toimepanemises kahtlustatavat ja 
süüdistatavat teavitatakse viivitamata 
kirjalikult nende menetlusõigustest.

Or. en
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Selgitus

Kahtlustatavale ja süüdistatavale tuleb tagada õigus saada võimalikult kiiresti teavet nende 
õiguste kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teabe raames 
selgitatakse vähemalt järgmist:

2. Lõikes 1 osutatud teabe raames 
selgitatakse vähemalt järgmist:

− õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele;
– õigus kasutada kaitsjat, kusjuures 
vajaduse korral tasuta;

– õigus kasutada kaitsjat;

– tasuta kaitsja saamise tingimused;
– õigus saada teavet süüdistuse kohta ja 
vajaduse korral õigus tutvuda toimikuga;

– õigus saada teavet süüdistuse kohta;

– õigus kasutada asjaga seotud 
tõendusmaterjali;
– õigus vaikida;

– õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele;
– kahtlustatava või süüdistatava 
vahistamise korral õigus nõuda enda 
viivitamatut toimetamist kohtuniku 
juurde.

Or. en

Selgitus

Esitatud struktuur tundub loogilisem. Õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele tuleb nimetada 
esimesena, sest see on ELi tasandil juba ühtlustatud.

Esitatud struktuur tundub loogilisem.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

Õiguste deklaratsioon
1. Artiklis 3 osutatud teavet antakse 
kirjaliku õiguste deklaratsioonina. 
2. Õiguste deklaratsioon koostatakse 
lihtsas keeles ja see sisaldab vähemalt 
käesoleva direktiivi I lisas esitatud 
elemente. 
3. Käesoleva direktiivi alusel antav teave 
esitatakse kahtlustatavale ja 
süüdistatavale arusaadavas keeles. Kui on 
tegemist lapse või vaimupuudega isikuga, 
antakse teave süüdistuse kohta viisil, 
milles arvestatakse tema vanust, 
küpsusastet ning intellektuaalset ja 
emotsionaalset võimekust.
4. Liikmesriik tagab, et kahtlustatavale ja 
süüdistatavale, kes ei räägi menetluskeelt 
või ei saa sellest aru, antakse neile 
arusaadavas keeles koostatud õiguste 
deklaratsioon. Liikmesriik tagab 
mehhanismi teabe edastamiseks 
kahtlustatavale ja süüdistatavale, kes on 
vaegnägija või pime või ei oska lugeda.
5. Erandjuhtudel, kui õiguste 
deklaratsioon ei ole koostatud vajalikus 
keeles, teavitatakse kahtlustatavat ja 
süüdistatavat nende õigustest suuliselt 
neile arusaadavas keeles. Sel juhul 
esitatakse õiguste deklaratsioon 
kahtlustatavale ja süüdistatavale neile 
arusaadavas keeles põhjendamatu 
viivituseta.

Or. en
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Selgitus

Esitatud struktuur tundub loogilisem. Seda laadi juhtumite hõlmamiseks lisati viide tervisele 
või vaimupuudele. Lisa sisu peab olema siduv ja kajastama käesoleva direktiivi ulatust. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Õigus saada teavet süüdistuse kohta
1. Liikmesriik tagab, et kahtlustatavale ja 
süüdistatavale antakse piisavalt teavet 
süüdistuse kohta, et oleks tagatud õiglane 
menetlus ja kaitseõigused oleks teostatud 
tõhusalt.
2. Liikmesriik tagab, et kui isiku vastu on 
esitatud kriminaalsüüdistus, antakse talle 
süüdistuse laadi ja põhjuse kohta piisavat 
teavet kohe, kui tal tekib riigi seaduste 
alusel õigus asuda tegelema oma kaitsega. 
3. Liikmesriik tagab, et isiku 
kinnipidamise korral antakse talle 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 4 
kohe teavet vahistamise aluste kohta, 
sealhulgas teavet süüteo kohta, mille 
toimepanekus teda süüdistatakse.
4. Antav teave sisaldab vähemalt järgmist:
a) väidetavalt toimepandud süüteo 
asjaolude kirjeldus, sealhulgas süüteo 
toimepanemise aeg ja koht ning 
kahtlustatava või süüdistatava süüteos 
osalemise määr, ning
b) süüteo olemus ja liik. 

Or. en

Selgitus

Esitatud struktuur tundub loogilisem. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) Süüdistuse kohta teabe 
saamise õiguse kehtima hakkamise hetk peab olema hetk, millal kahtlustataval ja 
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süüdistataval tekib vastavalt riigi seadustele õigus asuda tegelema kaitsega või ta kinni 
peetakse. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus saada vahistamisel kirjalikku teavet 
õiguste kohta

Õigus saada vahistamise korral kirjalikku 
teavet õiguste kohta

Or. en

Selgitus

Esitatud sõnastus on laiem.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi pädevad ametiasutused 
vahistavad isiku kriminaalmenetluse 
raames, antakse talle viivitamata kirjalikku 
teavet tema menetlusõiguste kohta (õiguste 
deklaratsioon). Isikule antakse võimalus 
tutvuda õiguste deklaratsiooniga ja tal 
lubatakse seda hoida enda valduses kogu 
tema kinnipidamise aja jooksul.

1. Kui liikmesriigi pädevad ametiasutused 
peavad isiku kinni kriminaalmenetluse 
raames, antakse talle viivitamata kirjalikku 
teavet tema menetlusõiguste kohta (õiguste 
deklaratsioon). Isikule antakse võimalus 
tutvuda õiguste deklaratsiooniga ja tal 
lubatakse seda hoida enda valduses kogu 
tema kinnipidamise aja jooksul. Säte 
kehtib kõikidel juhtudel, kui isiku peavad 
kinni ametiasutused.

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleb kohaldada kõikidel kinnipidamise juhtudel, olenemata sellest, kuidas 
menetlust riigi seaduste alusel kvalifitseeritakse. 
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õiguste deklaratsioon koostatakse 
lihtsas keeles ja selles selgitatakse
vähemalt õigusi, millele on viidatud artikli 
3 lõikes 2. Käesoleva direktiivi I lisas on 
esitatud sellise deklaratsiooni soovituslik 
näidis.

2. Isiku kinnipidamise korral sisaldab 
õiguste deklaratsioon vähemalt käesoleva 
direktiivi I lisas esitatud elemente ning 
vastavalt lõikele 2 a nõutavat teavet.

Or. en

Selgitus

Lisa peab olema siduv. Teised sätted muudeti horisontaalseks sätteks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks vastavalt artiklile 3 antavale 
teabele esitatakse vahistatud isikule 
järgmine teave:
a) mitu tundi või päeva võib teda enne 
õigusasutusse toimetamist kinni pidada;
b) kuidas vahistamist vaidlustada ja 
kuidas saavutada oma kinnipidamise 
läbivaatamine;
c) tema asjas kohaldatav maksimaalne 
kohtueelse kinnipidamise periood.

Or. en

Selgitus

Esitatud struktuur tundub loogilisem.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kinnipeetud isikule antakse võimalus 
tutvuda õiguste deklaratsiooniga ja tal 
lubatakse seda hoida enda valduses kogu 
tema kinnipidamise aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Kahtlustataval ja süüdistataval peab olema õigus jätta endale õiguste deklaratsiooni koopia, 
et tal oleks aega oma õiguste üle järele mõelda ja kavandada seadusega antud võimalusi 
silmas pidades kaitsestrateegiat. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et kahtlustatavale ja 
süüdistatavale, kes ei räägi menetluskeelt 
või ei saa sellest aru, antakse neile 
arusaadavas keeles koostatud õiguste 
deklaratsioon. Liikmesriik tagab 
mehhanismi teabe edastamiseks 
kahtlustatavale ja süüdistatavale, kes on 
vaegnägija või ei oska lugeda. Kui 
kahtlustatav või süüdistatav on laps, tuleb 
õiguste deklaratsioonis sisalduv teave 
esitada ka suuliselt viisil, milles 
arvestatakse lapse vanust, küpsusastet 
ning intellektuaalset ja emotsionaalset 
võimekust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esitatud struktuur tundub loogilisem. Need sätted muudeti horisontaalseteks säteteks.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui õiguste deklaratsioon ei ole 
koostatud vajalikus keeles, teavitatakse 
kahtlustatavat ja süüdistatavat nende 
õigustest suuliselt neile arusaadavas 
keeles.
Sel juhul esitatakse õiguste deklaratsioon 
kahtlustatavale ja süüdistatavale neile 
arusaadavas keeles põhjendamatu 
viivituseta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esitatud struktuur tundub loogilisem. Need sätted muudeti horisontaalseteks säteteks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et isikule, kelle suhtes 
täidetakse Euroopa vahistamismääruse 
täitmise menetlust, antakse asjakohane 
õiguste deklaratsioon, milles kirjeldatakse 
tema õigusi, mis on sätestatud raamotsuses 
2002/584/JSK. Käesoleva direktiivi II lisas 
on esitatud sellise deklaratsiooni 
soovituslik näidis.

Liikmesriik tagab, et isikule, kelle suhtes 
täidetakse Euroopa vahistamismääruse 
täitmise menetlust, antakse asjakohane 
õiguste deklaratsioon, milles kirjeldatakse 
tema õigusi, mis on sätestatud raamotsuses 
2002/584/JSK. Õiguste deklaratsioon 
koostatakse lihtsas keeles ja see sisaldab 
vähemalt käesoleva direktiivi II lisas 
esitatud elemente.

Or. en

Selgitus

Lisa sisu peab olema siduv ja kajastama käesoleva direktiivi ulatust.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus tutvuda toimikuga Õigus tutvuda asjaga seotud 
tõendusmaterjaliga

Or. en

Selgitus

Viide tõendusmaterjalile tundub olevat selgem kui viide toimikule. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kriminaalmenetluse raames 
kahtlustatav või süüdistatav vahistatakse, 
tagab liikmesriik, et sellisele isikule või 
tema kaitsjale antakse õigus tutvuda 
toimikus olevate dokumentidega, mille 
alusel saab teha kindlaks, kas isiku 
vahistamine ja kinnipidamine on seaduslik.

1. Kui kriminaalmenetluse raames 
kahtlustatav või süüdistatav vahistatakse, 
tagab liikmesriik, et vahistatud isikule või 
tema kaitsjale tehakse kättesaadavaks 
asjaga seotud, pädevate asutuste valduses 
olev tõendusmaterjal, mille alusel saab 
teha kindlaks, kas isiku vahistamine ja 
kinnipidamine on seaduslik.

Or. en

Selgitus

Viide tõendusmaterjalile tundub olevat selgem kui viide toimikule. Kostjale tuleb teha 
kättesaadavaks kogu asjaga seotud tõendusmaterjal.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et süüdistatavale või 2. Liikmesriik tagab, et kahtlustatavale või 
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tema kaitsjale antakse kuriteo uurimise 
lõpetamise korral õigus tutvuda toimikuga.
Pädev õigusasutus võib keelata toimikus 
olevate teatavate dokumentidega 
tutvumist, kui see võib seada tõsisesse 
ohtu teise isiku elu või kahjustada tõsiselt 
menetlust korraldava liikmesriigi 
sisejulgeolekut. Kohtumõistmise huvides
võib süüdistatav või tema kaitsja taotleda 
toimikus olevate dokumentide loetelu
esitamist.

süüdistatavale või tema kaitsjale antakse 
hiljemalt kuriteo uurimise lõpetamise 
korral täielik õigus tutvuda asjaga seotud, 
pädevate asutuste valduses oleva 
tõendusmaterjaliga. Kahtlustatav või
süüdistatav või tema kaitsja võib taotleda 
pädevate asutuste valduses oleva 
tõendusmaterjali ülevaate esitamist.

Or. en

Selgitus

Viide tõendusmaterjalile tundub olevat selgem kui viide toimikule. Kostjale tuleb teha 
eranditeta kättesaadavaks kogu asjaga seotud tõendusmaterjal.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Õigus tutvuda toimikuga antakse 
aegsasti, et kahtlustatav ja süüdistatav 
saaksid ette valmistada enda kaitse või 
vaidlustada kohtueelsed otsused.
Toimikuga saab tutvuda tasuta.

3. Õigus tutvuda asjaga seotud, pädevate 
asutuste valduses oleva 
tõendusmaterjaliga antakse aegsasti, et 
kahtlustatav ja süüdistatav saaksid ette 
valmistada enda kaitse või vaidlustada 
kohtueelsed otsused. Toimikuga saab 
tutvuda tasuta.

Or. en

Selgitus

Sama mis eelmistel muudatusettepanekutel.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriik tagab, et kui 
kahtlustatavale või süüdistatavale antakse 
vastavalt käesolevale direktiivile teavet, 
siis tehakse selle asjaolu kohta märge 
vastavalt asjaomase liikmesriigi seadustes 
sätestatud registreerimismenetlusele. 

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et kahtlustatavale ja süüdistatavale on antud tema õiguste kohta teavet, tuleb 
registreerida.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab menetluse, mille abil 
tehakse kindlaks, kas kahtlustatav ja 
süüdistatav on saanud kooskõlas 
artiklitega 3–7 kogu neile olulise teabe.

1. Liikmesriik tagab menetluse, mille abil 
tehakse kindlaks, kas kahtlustatav ja 
süüdistatav on saanud kooskõlas käesoleva 
direktiiviga kogu neile olulise teabe.

Or. en

Selgitus

Sättega peab olema hõlmatud kogu direktiiv.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik tagab, et kahtlustataval 
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või süüdistataval on kooskõlas riiklikus 
õiguses sätestatud menetlustega õigus 
vaidlustada pädevate asutuste võimalik 
suutmatus või keeldumine anda teavet, 
mille esitamine on vastavalt käesolevale 
direktiivile kohustuslik. 

Or. en

Selgitus

See säte tundub olevat komisjoni ettepaneku artikli 8 lõikest 2 selgem.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et kahtlustatavale ja 
süüdistatavale on ette nähtud tõhusad 
õiguskaitsevahendid juhuks, kui nad ei 
saa kõnealust teavet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sama mis eelmisel muudatusettepanekul.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tõendeid, mis on kogutud rikkudes 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi, ei 
ole lubatud kohtumenetluses kasutada.

Or. en

Selgitus

Kahtlustatava ja süüdistatava õiguste rikkumise korral tuleb kõiki kogutud tõendeid käsitleda 
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lubamatutena. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
I lisa

Komisjoni ettepanek

Vahistatud kahtlustatava ja süüdistatava õiguste deklaratsiooni soovituslik näidis1

Kui politsei on Teid vahistanud, on Teil järgmised õigused:
A. õigus saada teavet süüteo kohta, milles Teid kahtlustatakse
B. õigus kasutada kaitsja abi
C. õigus kasutada tõlki ja nõuda dokumentide tõlkimist, kui Te ei saa menetluskeelest aru 
D. õigus saada teada, kui kaua tohib Teid kinni pidada
Teil on õigus hoida käesolevat õiguste deklaratsiooni kogu kinnipidamise aja jooksul enda 
valduses.
A. Teave kahtlustuse kohta
- Teil on õigus saada kohe pärast kinnipidamist teada, miks Teid kahtlustatakse kuriteo 
toimepanemises, isegi kui politsei Teid ei küsitle.
- Nii Teil kui ka Teie kaitsjal on õigus tutvuda toimiku osadega, mis on seotud Teie 
vahistamise ja kinnipidamisega, või saada üksikasjalikku teavet nende sisu kohta.
B. Kaitsja abi kasutamine
- Teil on õigus kohtuda kaitsjaga enne, kui politsei hakkab Teid küsitlema.
- Kui soovite kohtuda kaitsjaga, ei tähenda see seda, et oleksite midagi valesti teinud. 
- Politsei peab Teil aitama kaitsjaga kohtumist korraldada. 

- Kaitsja ei ole seotud politseiga ja ta ei avalda ilma Teie nõusolekuta talle usaldatud teavet. 
- Teil on õigus privaatsusele, kui kohtute kaitsjaga politseijaoskonnas ja/või räägite temaga 
telefoni teel. 
- Kui Teil ei ole võimalik kaitsjale abi eest tasuda, peab politsei andma Teile teavet tasuta 
või osaliselt tasuta õigusabi saamise võimaluste kohta.
C. Tõlgi kasutamine
- Kui Te ei räägi või ei saa aru menetluskeelest, on Teil õigus kasutada tõlki. Tõlk ei ole 
seotud politseiga ja ta ei avalda ilma Teie nõusolekuta talle usaldatud teavet.
- Teil on õigus kasutada tõlki ka suhtlemisel kaitsjaga. 
- Tõlgi kasutamise eest ei pea maksma.
- Teil on õigus saada tõlge kohtuniku määrusest, mille alusel Teid vahistati või vahi all 
hoitakse. Teil on õigus nõuda ka muude oluliste uurimisega seotud dokumentide tõlget. 
D. Kui kaua tohib Teid kinni pidada?
- Kui Teid ei lasta vabadusse, tuleb Teid toimetada kohtuniku juurde *1 tunni jooksul 
                                               
1 Täiendatakse muude liikmesriigis kohaldatavate asjakohaste menetlusõigustega.
1 (…)
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alates kinnipidamisest. 
- Kohtunik kuulab Teid ära ja otsustab, kas Teid jäetakse vahi alla või vabastatakse. Kui 
kohtunik otsustab Teid vahi alla jätta, on Teil õigus saada selle otsuse tõlge.
- Teil on õigus igal ajal nõuda oma vabastamist. Teie kaitsja annab Teile nõu, kuidas 
sellisel juhul toimida. 

Muudatusettepanek

Kahtlustatava ja süüdistatava õiguste deklaratsiooni näidis:
Kui Teid kahtlustatakse või olete vahistatud, on Teil järgmised õigused:
A. õigus kasutada tõlki ja nõuda dokumentide tõlkimist, kui Te ei saa aru menetluskeelest
B. õigus kasutada kaitsjat
C. õigus saada teavet tasuta kaitsja saamise tingimuste kohta
D. õigus saada teavet süüdistuse kohta
E. õigus kasutada asjaga seotud tõendusmaterjali
E. õigus vaikida
Kinnipidamise korral on vahistatul lisaks järgmised õigused:
A. õigus saada teavet, mitu tundi või päeva võib Teid enne õigusasutusse toimetamist kinni 
pidada
B. õigus saada teavet, kuidas Te saate vahistamise vaidlustada ja kuidas saavutada oma 
kinnipidamise läbivaatamine
C. õigus saada teavet Teie asjas kohaldatava maksimaalse kohtueelse kinnipidamise 
perioodi kohta
Teil on õigus hoida käesolevat õiguste deklaratsiooni kogu kinnipidamise aja jooksul enda 
valduses.

Or.en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek

Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatu õiguste deklaratsiooni soovituslik näidis1

Kui politsei on Teid Euroopa vahistamismääruse alusel vahistanud, on Teil järgmised 
õigused:
A. õigus saada teada vahistamise põhjus
B. õigus kasutada kaitsja abi
C. õigus kasutada tõlki ja nõuda dokumentide tõlkimist, kui Te ei saa aru menetluskeelest
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D. õigus saada teavet oma õiguse kohta nõustuda üleandmisega
E. õigus ülekuulamisele, kui Te ei nõustu üleandmisega
F. asjaomase tähtaja möödumisel õigus vabastamisele
Teil on õigus hoida käesolevat õiguste deklaratsiooni kogu kinnipidamise aja jooksul enda 
valduses.
A. Õigus saada teada vahistamise põhjus
- Teil on õigus saada teada, miks teine riik Teid otsib. 
B. Kaitsja abi kasutamine
- Teil on õigus kohtuda kaitsjaga. Politsei peab Teil aitama kaitsjaga kohtumist korraldada.
- Kaitsja ei ole seotud politseiga ja ta ei avalda ilma Teie nõusolekuta talle usaldatud teavet.
- Teil on õigus privaatsusele, kui kohtute kaitsjaga politseijaoskonnas ja/või räägite temaga 
telefoni teel.
- Kui Teil ei ole võimalik kaitsjale abi eest tasuda, peab politsei andma Teile teavet tasuta 
õigusabi saamise võimaluste kohta.
C. Tõlgi kasutamine
- Kui Te ei räägi või ei saa aru menetluskeelest, on Teil õigus kasutada tõlki. Tõlk ei ole 
seotud politseiga ja ta ei avalda ilma Teie nõusolekuta talle usaldatud teavet.
- Teil on õigus kasutada tõlki ka suhtlemisel kaitsjaga.
- Tõlgi kasutamise eest ei pea maksma.
- Teil on õigus saada tõlge kohtuniku määrusest, mille alusel Teid vahistati või vahi all 
hoitakse. Teil on õigus nõuda ka muude oluliste uurimisega seotud dokumentide tõlget.
D. Õigus nõustuda üleandmisega
- Teil on õigus nõustuda Euroopa vahistamismääruse kohase üleandmisega. See peaks 
menetlust kiirendama.
- Kui nõustute üleandmisega, võib sellise otsuse hilisem muutmine olla keeruline. Enne, 
kui nõustute üleandmisega, peaksite oma kaitsjaga nõu pidama.
E. Õigus ülekuulamisele
- Kui Te ei ole nõus enda saatmisega liikmesriiki, kes Teid otsib, on Teil õigus nõuda 
kohtunikku, et talle selgitada, miks Te ei nõustu enda üleandmisega.
F. Õigus vabastamisele asjaomase tähtaja möödumisel
- Üldjuhul tuleb Teid üle anda kümne päeva jooksul alates kohtu lõplikust otsusest Teie 
üleandmise kohta. Kui Teid ei ole kümne päeva jooksul üle antud, peavad ametiasutused 
Teid üldjuhul vabastama. Kuna sellest põhimõttest saab teha ka teatavaid erandeid, 
peaksite selles küsimuses oma kaitsjaga nõu pidama.

______________
1 Täiendatakse muude liikmesriigis kohaldatavate asjakohaste menetlusõigustega.

Muudatusettepanek

Euroopa vahistamismääruse alusel vahistatu õiguste deklaratsiooni näidis:
Kui politsei on Teid vahistanud, on Teil järgmised õigused:
A. õigus kasutada tõlki ja nõuda dokumentide tõlkimist, kui Te ei saa aru menetluskeelest
B. õigus kasutada kaitsjat
C. õigus saada teavet tasuta kaitsja saamise tingimuste kohta
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D. õigus saada teavet süüdistuse kohta
E. õigus kasutada asjaga seotud tõendusmaterjali
F. õigus vaikida
G. õigus saada teavet, mitu tundi või päeva võib Teid enne kohtuniku juurde toimetamist 
kinni pidada
H. õigus saada teavet, kuidas Te saate Euroopa vahistamismääruse vaidlustada
I. õigus saada teavet maksimaalse kinnipidamise perioodi kohta seoses üleandmisega
Teil on õigus hoida käesolevat õiguste deklaratsiooni kogu kinnipidamise aja jooksul enda 
valduses.

Or. en
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SELETUSKIRI

Ühiste miinimumnõuete kehtestamise kindlustamine kriminaalmenetluses tagab paremini ELi 
kodanike põhiõigused ja aitab üle saada kriminaalasjades vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rakendamisel õigusasutuste vahelise usalduse puudumise tõttu tekkivatest probleemidest. 

Pärast menetlusõiguste kohta kriminaalmenetluses horisontaalse õigusakti vastu võtmata 
jätmist (komisjoni 2004. aasta ettepanek võtta vastu raamdirektiiv), valis nõukogu järk-
järgulise lähenemisviisi ja võttis 30. novembril 2009. aastal vastu menetlusõiguste teekaardi, 
kutsudes komisjoni esitama teekaardis loetletud meetmetele vastavad õigusloomega seotud 
ettepanekud. Euroopa Komisjoni 2010. aasta juulis esitatud ettepanek võtta vastu direktiiv, 
milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet, on teine meede menetlusõiguste 
teekaardis sisalduvate meetmete loetelus. Selle eesmärgiks on ühiste miinimumnõuete 
kehtestamine seoses kriminaalmenetluses teabe saamisega kogu Euroopa Liidus. Esimeseks 
meetmeks, milleks on õiguse suulisele ja kirjalikule tõlkele, on 8. oktoobril 2010. aastal vastu 
võetud direktiiv.

Ettepaneku järgi kohaldatakse direktiivi hetkest, mil liikmesriigi pädevad ametiasutused 
teevad isikule ametliku teatega või muul viisil teatavaks, et teda kahtlustatakse või 
süüdistatakse kuriteo toimepanemises, kuni menetluse lõpetamiseni (sealhulgas edasikaebuse 
esitamine). Direktiiviga tuleb hõlmata ka Euroopa vahistamismäärust kohaldavad menetlused, 
sest vastavalt ettepaneku põhjendusele 15 ei kohaldata direktiivi haldusasutuste teostatavate 
menetluste suhtes, mis on seotud kas riikliku või ELi tasandi konkurentsiõiguse rikkumisega, 
välja arvatud juhul, kui asi on esitatud kriminaalasjades pädevale kohtule.

Ettepaneku peamiseks eesmärgiks on kinnitada, et kahtlustataval ja süüdistataval on õigus 
saada oma õiguste kohta teavet. Teave tuleb esitada lihtsas ja kahtlustatavale ja süüdistatavale 
arusaadavas keeles kas suuliselt või kirjalikult. Eraldi sätted on laste ja vaegnägijate või 
pimedate ning isikute kohta, kes ei oska lugeda. Teave tuleb esitada niinimetatud õiguste 
deklaratsioonis.

Ettepaneku kohaselt tuleb anda konkreetset teavet juhul, kui liikmesriigi pädev ametiasutus 
võtab isikult kuriteo toimepanemise kahtluse uurimiseks algatatud kriminaalmenetluse raames 
vabaduse (näiteks politsei vahistamise ja kohtueelse menetluse raames kohtuniku määrusega 
vahi alla jätmise korral). Ainult sellisel juhul on liikmesriigil kohustus teavitada 
menetlusõigustest kirjalikult. 

Lisaks üldisele menetlusõigustest teavitamise kohustusele on ettepaneku eesmärgiks ka kahe 
konkreetse õiguse määratlemine: õigus saada teavet süüdistuse kohta ja õigus tutvuda 
toimikuga. Viimane on siiski piiratud, sest ettepanekus on öeldud, et toimikus olevate 
teatavate dokumentidega tutvumise võib keelata, kui see võib seada tõsisesse ohtu teise isiku 
elu või kahjustada tõsiselt menetlust korraldava liikmesriigi sisejulgeolekut.

Selleks, et tagada teabe saamise õiguse tõhus kohaldamine, on ettepanekus sätestatud 
menetluse tagamine, mille abil tehakse kindlaks, kas kahtlustatav või süüdistatav on saanud 
teabe ja tõhusad õiguskaitsevahendid juhuks, kui nad ei saa kõnealust teavet. 
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Järgmised sätted puudutavad koolitust ja tagasiulatuva jõu puudumist.

Ettepanekule on lisatud kaks lisa: I lisa sisaldab kahtlustatavale või süüdistatavale 
vahistamisel antava õiguste deklaratsiooni soovituslikku näidist, II lisas on esitatud Euroopa 
vahistamismääruse alusel vahistatavale isikule antava õiguste deklaratsiooni soovituslik
näidis. 

Kuna need on soovituslikud näidised, võib liikmesriik nende kasutamisest loobuda. Tuleb 
märkida, et kahes lisas sisalduvad sätted on ettepanekus toodust palju laiaulatuslikumad.
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RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

ELi kodanikel on õigus Euroopa Liidu territooriumil reisida, õppida ja töötada. Neid vabadusi 
piiravad siiski liikmesriikide 27 erinevat õigussüsteemi. EL on võtnud seetõttu eesmärgiks 
ühiste eeskirjade ja tõhusa koostööga ühise õigusruumi loomise. Õiguse valdkonnas 
olemasolev õigusraamistik on suunatud esmajoones liikmesriikide õigusasutuste vahelise 
koostöö tõhustamisele, samal ajal kui käesolevas direktiivis keskendutakse ELi kodanikele ja 
nende õigustele, kui nad on sattunud kriminaalmenetlusse. Kui see kellegi koduriigis või ELi 
liikmesriigis juhtub, peab olema tagatud õiglane protsess, mis on kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga. See tähendab kõige olulisemate menetlusõiguste austamist, milleks on 
näiteks kaitsjaga nõu pidamine või vajadusel suulise ja kirjaliku tõlke kasutamine.

Õigustest teadlik olemine on esimene samm nende suhtes austuse tekitamisel. Kui 
ametiasutused kõnealuseid õigusi ei austa, satub ohtu kriminaalmenetluse õiglus ja 
tulemuseks võib olla kohtumõistmise nurjumine. Raportöör tervitab seetõttu komisjoni 
ettepaneku eesmärki, milleks on ühiste miinimumnõuete kehtestamine seoses 
kriminaalmenetluses teabe saamisega kõikjal Euroopa Liidus. Ettepaneku vastuvõtmise ja 
nõuetekohase rakendamise korral parandab see kahtlustatava ja süüdistatava õigusi, tagades 
neile teabe andmise nende õiguste kohta.

Käesolevas raportis esitatakse komisjoni ettepaneku kohta muudatusettepanekud, et tagada 
kõikide isikuvabaduse piiramise juhtumite hõlmamine direktiiviga, olenemata sellest, kuidas 
liikmesriigid kvalifitseerivad menetlust, mille käigus kahtlustatav kinni peeti. Keegi ei tea 
ette, kui kaua kahtlustatavat politsei valve all hoitakse või kui kaua isikut kinni peetakse. 
Kuigi õiguste deklaratsioonis märgitud erinevaid õigusi alati võib-olla ei kohaldata, on 
kahtlustataval või süüdistataval siiski õigus saada enda menetlusõiguste kohta viivitamatut 
kirjalikult teavet.

Direktiivi artiklisse 3, milles kehtestatakse menetlusõigused, millest kõiki kahtlustatavaid ja 
süüdistatavaid kriminaalmenetluses vähemalt teavitada tuleb, on vaja lisada järgmised 
õigused:

- õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele
- õigus kasutada kaitsjat
- tasuta kaitsja saamise tingimused
- õigus saada teavet süüdistuse kohta
- õigus kasutada asjaga seotud tõendusmaterjali
- õigus vaikida

Õiguste deklaratsioon peab lisaks sisaldama järgmist teavet käesolevas direktiivis nimetatud 
vahistatud isikute jaoks:

a) mitu tundi või päeva võib isikut enne õigusasutusse toimetamist kinni pidada;
b) kuidas isik saab vahistamise vaidlustada ja kuidas saavutada oma kinnipidamise 
läbivaatamine;
c) tema asjas kohaldatav maksimaalne kohtueelse kinnipidamise periood.
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Isikule tuleb alati anda võimalus tutvuda õiguste deklaratsiooniga ja tal lubatakse seda hoida 
enda valduses kogu tema kinnipidamise aja jooksul.

Liikmesriik peab kindlasti tagama, et kahtlustatavale ja süüdistatavale antakse piisavalt teavet 
süüdistuse kohta, et oleks tagatud õiglane kriminaalmenetlus ja tõhus kaitseõiguste 
teostamine. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) Liikmesriik peab samuti tagama, et kui isiku 
vastu on esitatud kriminaalsüüdistus, antakse talle süüdistuse laadi ja põhjuse kohta piisavat 
teavet kohe, kui tal tekib riigi seaduste alusel õigus asuda tegelema oma kaitsega.
Kinnipidamise korral tuleb vahistatud isikule anda talle vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 
4 kohe teavet kinnipidamise aluste kohta, sealhulgas teavet süüteo kohta, mille toimepanekus 
teda kahtlustatakse.

Lisaks on komisjoni ettepaneku artiklis 7 sisalduva toimiku mõiste asemel, mida kõikides 
liikmesriikides ei tunnustata, parem kasutada mõiste ulatust laiendavat väljendit „asjaga 
seotud tõendusmaterjal”. Liikmesriik peab alati tagama, et kahtlustatavale või süüdistatavale 
või tema kaitsjale antakse hiljemalt kuriteo uurimise lõpetamise korral täielik õigus tutvuda 
asjaga seotud, pädevate asutuste valduses oleva tõendusmaterjaliga. Kahtlustatav või 
süüdistatav või tema kaitsja võib taotleda pädevate asutuste valduses olevate materjalide 
nimekirja.

Kuna erinevate õiguste deklaratsioonide kasutamine erinevates olukordades tekitab segadust, 
tuleb nende alusel koostada üks õiguste deklaratsiooni näidis. Käesoleva direktiivi I lisas 
esitatud näidis peab olema kõikidele liikmesriikidele kohustuslik ja sisaldama 
miinimumnõudena käesolevas direktiivis sätestatud õigusi. Direktiivile on lisatud teine lisa 
eraldi õiguste deklaratsiooniga Euroopa vahistamismääruse korral, kuna selle täitmist ei 
käsitleta kõikides liikmesriikides kriminaalmenetlusena. See erisus kuulub samuti meetme A 
alla ja ühildub seega teekaardiga.

Käesolev direktiiv on alles teine meede menetlusõiguste teekaardis ja seda tuleb vaadelda 
osana komisjoni paari järgmise aasta jooksul esitatavast ulatuslikust õigusaktide paketist, 
millega nähakse ELis ette minimaalsed menetlusõigused kriminaalmenetluses. Seetõttu on
väga tervitatav, kui komisjon esitab teekaardi lõpetuseks õiguste deklaratsiooni näidise 
kooskõlas lähiaastatel veel vastu võtmist vajavate menetlusõigustega. 


