
PR\889747ET.doc PE478.493v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

2010/0817(COD)

23.1.2012

***I
RAPORTI PROJEKT
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb Euroopa 
uurimismäärust kriminaalasjades
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Nuno Melo



PE478.493v02-00 2/40 PR\889747ET.doc

ET

PR_COD_1amOther

Kasutatud tähised

* Konsultatsiooniprotsess
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

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 [...].



PR\889747ET.doc 3/40 PE478.493v02-00

ET

SISUKORD

Lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................40



PE478.493v02-00 4/40 PR\889747ET.doc

ET



PR\889747ET.doc 5/40 PE478.493v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa 
uurimismäärust kriminaalasjades
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendile ja nõukogule rühma liikmesriikide esitatud algatust 
(09288/2010),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 76 punkti b ja artikli 82 lõike 1 
punkti a, mille kohaselt eelnõu parlamendile esitati (C7-0185/2010),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikeid 3 ja 15,

– võttes arvesse [presidendile saadetud liikmesriikide parlamentide põhjendatud arvamusi / 
presidendile saadetud liikmesriigi põhjendatud arvamust] selle kohta, kas algatus vastab 
subsidiaarsuse põhimõttele;

– võttes arvesse komisjoni arvamust (...),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 44 ja 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 1

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit on seadnud endale 
eesmärgiks säilitada ja arendada vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala.

(1) Euroopa Liit on seadnud endale 
eesmärgiks säilitada ja arendada vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, 
austades põhiõigusi ning liikmesriikide 
eri põhiseaduslikke ja õigussüsteeme ning 
-traditsioone.

Or. pt
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Selgitus

Teksti muudatus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõikele 1, mis sätestab 
järgmist: „Liit moodustab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, kus austatakse 
põhiõigusi ning liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme ja -traditsioone”. Samuti püütakse 
esimese põhjendusena välja tuua liikmesriikidevaheliste õiguslike ja põhiseaduslike 
erinevuste täielik austamine, mis peab olema tagatud ja mille puudumine muudab direktiiviga 
taotletava eesmärgi teostamatuks.

Muudatusettepanek 2

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 1 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(1 a) Lissaboni lepinguga kehtestati 
Euroopa Liidu kriminaalõigusaktides 
esimest korda piisav parlamentaarne 
kontroll Euroopa Parlamendi kui 
kaasseadusandja ja liikmesriikide 
parlamentide osalemise kaudu 
subsidiaarsuse põhimõtte rakendamise 
järelevalves. Lissaboni lepingu kaudu sai 
põhiõiguste hartast seaduslikult siduv 
dokument, millega algas Euroopa Liidus 
uus etapp inimõiguste kaitses, mis hõlmab 
põhiõigusi kriminaalmenetlustes, nagu 
õigust elule (artikkel 2), õigust 
isikupuutumatusele (artikkel 3), piinamise 
ja ebainimliku või väärikust alandava 
kohtlemise või karistuse keeldu (artikkel 
4), õigust vabadusele ja turvalisusele 
(artikkel 6), austust era- ja perekonnaelu 
vastu (artikkel 7), õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47), 
süütuse presumptsiooni ja kaitseõigusi 
(artikkel 48), kuritegude ja karistuste 
seaduslikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid (artikkel 49) ning õigust mitte 
saada süüdi mõistetud ja karistatud sama 
süüteo eest rohkem kui üks kord (artikkel 
50).

Or. pt
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Selgitus

Lissaboni lepingu jõustumisega kehtestati parem demokraatlik kontroll Euroopa Parlamendi 
ja liikmesriikide parlamentide poolt. Samas peavad kõik kriminaalõiguse alal võetavad 
meetmed täielikult austama Euroopa Liidu põhiõiguste hartat kui õiguslikult siduvat 
dokumenti: nüüdsest on kodanikke kaitsvate põhiõiguste kogum Euroopa institutsioonidele ja 
liikmesriikidele liidu õiguse rakendamisel siduv.

Muudatusettepanek 3

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 1 b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioon ja 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktika on aidanud inimõiguste, 
sealhulgas õiglase ja võrdse 
kohtumõistmise õiguse taset Euroopas 
oluliselt tõsta. Aluslepingud ja harta 
näevad konventsiooni mehhanismi jaoks 
ette erilise funktsiooni, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, milles 
nähakse ette ELi ühinemine 
konventsiooniga ja tunnustatakse 
konventsioonis sätestatud põhiõigusi 
Euroopa Liidu õiguse üld- ja 
aluspõhimõtetena, ning nagu on 
sätestatud harta artiklis 52, millega 
tagatakse nende õiguste ühtne 
tõlgendamine harta ja konventsiooni 
puhul.

Or. pt

Selgitus

Kuna direktiivil Euroopa uurimismääruse kohta on tõsised tagajärjed paljudele 
põhiõigustele, nagu rõhutati Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamuses Euroopa 
uurimismääruse kohta, tuleb rõhutada, et hartas nimetatakse otse, et neid õigusi mõistetakse, 
nagu need on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis.
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Muudatusettepanek 4

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 2

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
82 lõike 1 kohaselt põhineb 
kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö 
liidus kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste 
vastastikuse tunnustamise põhimõttel, mida 
liidus nimetatakse 15.–16. oktoobril 1999 
Tamperes toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumisest alates kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö nurgakiviks.

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
82 lõike 1 kohaselt põhineb 
kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö 
liidus kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste 
vastastikuse tunnustamise põhimõttel, mida 
liidus nimetatakse 15.–16. oktoobril 1999 
Tamperes toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumisest alates kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö nurgakiviks.
Vastastikust tunnustamist kohaldatakse 
selle positiivset mõju ja keskset rolli 
kahtluse alla seadmata, ühtlustamata ja 
eri õigustraditsioonide ning 
kriminaalmenetlussüsteemidega 
õigusvaldkondades ning see võib seetõttu 
põhjustada õiguslikke anomaaliaid 
kahtlusaluste õiguste kahjuks, nagu on 
näidanud Euroopa vahistamismääruse 
kasutamise kogemus. Tuleb ette näha 
meetmed, mis võimaldavad riigi kohtul 
sisuliselt sekkuda juhtudel, kus võivad 
tekkida sellised anomaaliad, samuti nagu 
igasugune vastastikuse tunnustamise 
põhimõtte rakendamine peab tagama 
hartas ja Euroopa inimõiguste 
konventsioonis sätestatud põhiõigused.
Igasugune kohtu sekkumine põhiõigustest 
erandi tegemise põhjal peab toimuma 
erandjuhul, kus on ilmselt ja esmapilgul 
usutavalt tõendatud, et hartas või 
Euroopa inimõiguste konventsioonis 
sätestatud menetluslikku põhiõigust on 
rikutud, või et meetme rakendamine 
kujutaks endast riikides kehtivate 
põhiliste põhiseaduslike õiguste 
rikkumist.

Or. pt
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Muudatusettepanek 5

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 2 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(2 a) Liikmesriikide vahel on olulisi 
põhiseaduse- ja õigusalaseid erinevusi, 
eelkõige prokuröri rollis ja tõendite 
lubatavuses, mida Euroopa 
uurimismäärus peab tingimata rõhutama.
Järelikult ei või Euroopa uurimismäärus 
minna nende erinevustega vastuollu, 
kehtestades väiksemad nõuded, kui on 
kehtestatud täidesaatvates riikides, ning 
asjaolu, et määrus võib rikkuda 
asjaomaste liikmesriikide põhiseaduslikke 
põhilisi õigusnorme, peab olema 
täiendavaks keeldumise põhjuseks.

Or. pt

Selgitus

Selleks et vältida põhiseaduslikke probleeme teatud liikmesriikides, on enne Euroopa 
uurimismääruse edastamist vajalik uurimistoimingu valideerimise menetlus kohtus. Selliselt 
kindlustatakse määrusega väljastatava uurimistoimingu seaduslikkus, samuti eri 
põhiseaduslike süsteemide ja nende tagajärgede respekteerimine õiguse haldamise ja 
kohaldamise alal.

Muudatusettepanek 6

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 2 b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(2 b) Tuleb arvesse võtta asjaolu, et 
vaatamata sellele, et kahepoolse 
karistatavuse kontrollimine on 
vastastikuse tunnustamise raames 
põhimõtteliselt kaotatud 32 kuriteo loetelu 
suhtes, esineb nende kuritegude 
määratlustes riikides veel olulisi 
erinevusi. Kui üks liikmesriik algatab 
kriminaalmenetluse oma kodanike või 
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residentide vastu väljaspool oma riigi 
territooriumi toime pandud tegude tõttu, 
kui sama tegu ei ole täidesaatva riigi 
õiguse seisukohast karistatav, peavad 
liikmesriigid seetõttu Euroopa 
uurimismäärust vältima, kui sellel on 
seoseid territooriumiväliste 
jurisdiktsioonide klauslitega. Maksu-, 
tolli- ja valuutavahetusealaste 
kuritegudega seotud menetlused sellesse 
kategooriasse ei kuulu.

Or. pt

Muudatusettepanek 7

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 2 c (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(2 c) Politseid ei loeta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 punkti 
a alusel õigusasutuseks. Määruse 
koostanud riigi politsei esitatud 
menetlusliku Euroopa uurimismääruse 
taotluse peab olema valideerinud 
prokurör, kohtu-uurija või kohtunik, 
võttes arvesse täidesaatva riigi 
põhinõudeid. See uurimisorgan 
kriminaalmenetluses, kellel on pädevus 
taotleda menetluses tõendite kogumist, on 
kohtuvõimu teostav asutus ehk asutus, kes 
koostab seaduses sätestatud korras 
siduvad otsused, mida klassifitseeritakse 
„kohtulikeks otsusteks”.

Or. pt

Selgitus

See põhjendus on väga tähtis selleks, et Euroopa uurimismääruse taotlust hindaks tingimata 
kas prokurör, kohtu-uurija või kohtunik ning et järgitaks seaduslikkuse põhimõtet. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 kohaselt põhineb kriminaalasjades tehtav 
õigusalane koostöö kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise 
põhimõttel, see ei hõlma aga politseikoostöö akte, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu artiklis 87.

Muudatusettepanek 8

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 6

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(6) 11. detsembril 2009 vastu võetud 
Stockholmi programmis otsustas Euroopa 
Ülemkogu, et jätkata tuleks kõikehõlmava 
süsteemi loomist, mille abil saadakse 
tõendeid piiriülese mõõtmega kohtuasjades 
ning mis tugineb vastastikuse tunnustamise 
põhimõttele. Euroopa Ülemkogu märkis, 
et kõnealuses valdkonnas moodustavad 
olemaolevad vahendid killustatud 
süsteemi ja vaja on uut lähenemisviisi, 
mis põhineb vastastikuse tunnustamise 
põhimõttel, kuid võtab samuti arvesse 
vastastikuse õigusabi traditsioonilise 
süsteemi paindlikkust. Seetõttu kutsus 
Euroopa Ülemkogu üles looma terviklikku 
süsteemi, millega kõnealuses valdkonnas 
asendatakse kõik kehtivad õigusaktid 
(sealhulgas raamotsus, mis käsitleb 
Euroopa tõendikogumismäärust) ning mis 
hõlmab võimalikult suurel määral igat liiki 
tõendeid, sisaldab täitmise tähtaegu ja 
piirab võimalikult suurel määral 
keeldumise aluseid.

(6) 11. detsembril 2009 vastu võetud 
Stockholmi programmis otsustas Euroopa 
Ülemkogu, et jätkata tuleks kõikehõlmava 
süsteemi loomist, mille abil saadakse 
tõendeid piiriülese mõõtmega kohtuasjades 
ning mis tugineb vastastikuse tunnustamise 
põhimõttele, kutsudes üles looma 
terviklikku süsteemi, millega kõnealuses 
valdkonnas asendatakse kõik kehtivad 
õigusaktid (sealhulgas raamotsus, mis 
käsitleb Euroopa tõendikogumismäärust) 
ning mis hõlmab võimalikult suurel määral 
igat liiki tõendeid, sisaldab täitmise 
tähtaegu ja piirab võimalikult suurel määral 
keeldumise aluseid.

Or. pt

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tahetakse luua üks ühtne ja tõhus õigusakt tõendite saamiseks 
kriminaalmenetlustes, et lahendada praeguse õigusliku raamistiku killustatuse ja keerukuse 
ning selles valdkonnas vastastikuse tunnustamise põhimõtte piiratud rakendusala probleem.
Vastastikuse tunnustamise põhimõtte alusel peavad välisriigi otsuse täitmisest keeldumise 
põhjused olema loetletud ammendavas, kuid objektiivses nimekirjas ja tähtajad peavad olema 
selgelt kehtestatud, et hõlbustada õigusalast koostööd selles valdkonnas.



PE478.493v02-00 12/40 PR\889747ET.doc

ET

Muudatusettepanek 9

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 7 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(7 a) Direktiivi eesmärk on pakkuda 
tõhusaid ja paindlikke vahendeid ning 
tagada sellega kiirem menetlus, tõendite 
vastuvõetavus, menetluse lihtsustamine, 
kõrgetasemeline põhiõiguste, eriti 
menetluslike õiguste kaitse, rahaliste 
kulude vähendamine, liikmesriikide vahel 
suurema vastastikuse usalduse ja koostöö 
edendamine ning ka riikide 
õigussüsteemide tunnusjoonte ja oma 
õiguskultuuri säilimine, austades 
liikmesriikide põhiseadus- ja 
õigussüsteeme.

Or. pt

Selgitus

Vaja on rõhutada asjaomaseid direktiivi eesmärke. Piiriülese kuritegevuse vastu ning 
inimeste ja kaupade väga hõlpsa liikumisega seotud muud tüüpi eriti raske kuritegevuse vastu 
kiiresti ja tõhusalt võitlemiseks on riikide ametivõimudel vaja selgeid ja kiirendatud koostöö 
alaseid õigusnorme, aga veel kord kinnitades vajadust, et see toimub riikide õiguslikke ja 
põhiseaduslikke erinevusi austades.

Muudatusettepanek 10

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(10) Euroopa uurimismäärus peaks 
keskenduma uurimistoimingule, mis tuleb 
teostada. Määruse koostanud asutus või 
ametiisik saab kõige paremini otsustada 
talle teadaolevate asjaomase uurimise 
üksikasjade põhjal, millist toimingut tuleb 
kasutada. Täidesaatval asutusel või 
ametiisikul peaks aga olema võimalus 
kasutada muud liiki toimingut juhul, kui 

(10) Euroopa uurimismäärus peaks 
keskenduma uurimistoimingule, mis tuleb 
teostada. Määruse koostanud asutus või 
ametiisik saab kõige paremini otsustada 
talle teadaolevate asjaomase uurimise 
üksikasjade põhjal, millist toimingut tuleb 
kasutada. Täidesaatval asutusel või 
ametiisikul peaks aga olema võimalus 
kasutada muud liiki toimingut juhul, kui 
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taotletavat toimingut ei ole tema 
siseriiklikus õiguses olemas või seda ei saa 
siseriikliku õiguse kohaselt kasutada või 
kui muud liiki toiminguga saadakse 
leebemaid sunnivahendeid kasutades sama 
tulemus nagu Euroopa uurimismäärusega 
ette nähtud toiminguga.

taotletavat toimingut ei ole tema 
siseriiklikus õiguses olemas, see ei ole 
konkreetsel juhul kättesaadav või seda ei 
saa siseriikliku õiguse kohaselt kasutada 
või kui muud liiki toiminguga saadakse 
leebemaid sunnivahendeid kasutades sama 
tulemus nagu Euroopa uurimismäärusega 
ette nähtud toiminguga, kui tahetakse 
saavutada sama tulemust mis Euroopa 
uurimismäärusega ja mis eeldab 
väiksemat sekkumist asjaomase isiku 
põhiõigustesse.

Or. pt

Selgitus

Kui määruse koostanud asutus saab otsustada, missugust meedet rakendada, siis täidesaatval 
asutusel peaks proportsionaalsuse põhimõtet järgides olema õigus kasutada mõnda vähemal 
määral sundivat, põhiõigusi arvestavat meedet, eriti kui taotletud meede ei ole võimalik tema 
jurisdiktsiooni all või ei ole võimalik konkreetsel juhtumil ning teistsuguse meetme 
rakendamine annab samaväärseid tulemusi.

Muudatusettepanek 11

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa uurimismäärus tuleks 
valida juhtudeks, kus uurimistoimingu 
teostamine näib proportsionaalne, vajalik 
ja rakendamiseks sobiv konkreetsel juhul.
Määruse koostanud asutus või ametiisik 
peab seega kontrollima, kas tõend, mida 
soovitakse, on menetluse jaoks vajalik ja 
proportsionaalne, kas valitud 
uurimistoiming on tõendite kogumiseks 
vajalik ja proportsionaalne ning kas 
tõendite kogumisse võiks kaasata teise 
liikmesriigi Euroopa uurimismääruse 
koostamise teel. Õige proportsionaalsuse 
hindamine on paljudes liikmesriikides 
põhiseaduslik nõue, samuti nõutav 
Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 
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8 alusel. Seega võib selge ja ilmne 
proportsionaalsuse puudumine kujutada 
endast inimõiguste rikkumist ja/või riikide 
põhiseaduslike aluspõhimõtete rikkumist.

Or. pt

Muudatusettepanek 12

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 10 b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(10 b) Euroopa uurimismääruse 
edastamiseks täidesaatva riigi pädevale 
asutusele või ametiisikule võib määruse 
koostanud asutus või ametiisik kasutada 
igat võimalikku või asjakohast 
edastusvahendit, sealhulgas näiteks 
Euroopa kohtute võrgu turvalist 
telekommunikatsioonisüsteemi, Eurojusti, 
või teisi pädevate õigusasutuste 
kasutatavaid kanaleid. Õigusasutuse poolt 
valideeritud Euroopa uurimismääruse 
puhul võib seda asutust lugeda Euroopa 
uurimismääruse edastamiseks ka määruse 
koostanud asutuseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 13

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 11

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(11) Ilma et see piiraks täitva riigi õiguses 
sätestatud aluspõhimõtete kohaldamist, 
peaks Euroopa uurimismääruse täitmine 
olema võimalikult suuremal määral 
korraldatud vastavalt määruse koostanud 
riigi poolt selgesõnaliselt esitatud 

(11) Ilma et see piiraks täitva riigi õiguses 
sätestatud aluspõhimõtete kohaldamist, 
peaks Euroopa uurimismääruse täitmine 
olema võimalikult suuremal määral
korraldatud vastavalt määruse koostanud 
riigi poolt selgesõnaliselt esitatud 
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formaalsustele ja menetlustele. Määruse 
koostanud asutus võib taotleda, et määruse 
koostanud riigi üks või mitu asutust või 
ametiisikut abistavad täidesaatva riigi 
pädevaid asutusi või ametiisikuid Euroopa 
uurimismääruse täitmisel. Nimetatud 
võimalus ei tähenda, et määruse koostanud 
riigi asutustele või ametiisikutele antakse 
täidesaatva riigi territooriumil korrakaitse 
volitused.

formaalsustele ja menetlustele. Määruse 
koostanud asutus võib taotleda, et määruse 
koostanud riigi üks või mitu asutust või 
ametiisikut abistavad täidesaatva riigi 
pädevaid asutusi või ametiisikuid Euroopa 
uurimismääruse täitmisel. Nimetatud 
võimalus ei tähenda, et määruse koostanud 
riigi asutustele või ametiisikutele antakse 
täidesaatva riigi territooriumil korrakaitse 
volitused. Täidesaatev asutus või ametiisik 
peab sellist taotlust arvestama, 
kehtestades vajaduse korral tingimused 
määruse koostanud asutuse või ametiisiku 
osalemise ulatuse ja olemuse kohta.
Selliselt kehtestatakse süsteem, mis 
julgustab õigusasutusi koopereeruma 
vastastikuse usalduse vaimus, edendades 
mehhanisme mitte ainult asutustevahelise 
koostöö hõlbustamiseks, vaid ka 
individuaalsete õiguste kohtuliku kaitse 
parandamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 14

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 12

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(12) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö tõhususe tagamiseks tuleks piirata 
võimalust Euroopa uurimismääruse 
tunnustamisest või täitmisest keelduda ning 
samuti põhjusi selle täitmist edasi lükata.

(12) Kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostöö tõhususe tagamiseks tuleks piirata 
võimalust Euroopa uurimismääruse 
tunnustamisest või täitmisest keelduda ning 
samuti põhjusi selle täitmist edasi lükata,
kus vajalik, et vältida vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte negatiivseid 
kõrvalmõjusid selle põhimõtte 
kohaldamisel kriminaalõiguse alal 
ühtlustamata õigusvaldkonnas, 
kriminaalmenetlustes, eriti mis puutub 
põhiõiguste ja liikmesriikide 
põhiseaduslike põhinormide kaitsesse.

Or. pt
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Selgitus

Vaja on selgitada, miks on olemas keeldumise põhjused, kui vastastikuse tunnustamist 
rakendatakse ühtlustamata õigusvaldkonnas, kus kriminaalmenetlused erinevad üksteisest.

Muudatusettepanek 15

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 12 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(12 a) Käesolev direktiiv vastab ne bis in 
idem põhimõttele, mis tähendab, et kedagi 
ei või sama karistatava teo või käitumise 
eest kohtusse anda või tema üle kohut 
mõista kaks korda. See on kehtestatud 
individuaalse õigusena inimõigusi 
käsitlevates rahvusvahelistes õigusaktides, 
nagu Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
seitsmes protokoll (artikkel 4) ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta (artikkel 50), ning 
seda tunnustatakse kõikides 
põhivabaduste austamise ja kaitse 
põhimõttel rajanevates õiguskordades. 
Sellest tulenevalt on ne bis in idem 
põhimõte on Euroopa Liidu õiguse 
aluspõhimõte. Seetõttu peab täidesaatval 
asutusel või ametiisikul olema õigus 
Euroopa uurimismääruse täitmisest 
keelduda, kui Euroopa uurimismääruse 
täitmine on selle põhimõttega vastuolus ja 
kui leiab kinnitust, et asjaomase isiku üle 
on samas teos tõepoolest juba lõplikult
kohut mõistetud vastavalt Schengeni 
lepingu rakendamise 1990. aasta 19. 
juuni konventsiooni artiklis 54 sätestatud 
tingimustele ning arvestades ka Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikat. Arvestades 
asjaolu, et Euroopa uurimismääruse 
aluseks olevad menetlused toimuvad 
esialgses etapis, ning artiklis 54 nõutavate 
tingimuste analüüsimise keerukust, peaks 
täidesaatev asutus või ametiisik teavitama 
määruse koostanud asutust või 
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ametiisikut ja temaga konsulteerima ning 
määruse koostanud asutus või ametiisik 
peaks seda teavet arvesse võtma ja võtma 
vajalikud meetmed seoses Euroopa 
uurimismääruse koostamise aluseks 
olevate menetlustega. Selline 
konsulteerimine peab toimuma nii, et see 
ei piiraks täidesaatva asutuse või 
ametiisiku kohustust konsulteerida 
määruse koostanud asutuse või 
ametiisikuga kooskõlas 30. novembri 
2009. aasta raamotsusega 2009/948/JSK 
kohtualluvuskonfliktide vältimise ja 
lahendamise kohta kriminaalmenetluses.

Or. pt

Selgitus

Lisatakse veel üks keeldumise põhjus – „ne bis in idem” põhimõtte alusel, see tähendab, et 
kellegi üle ei või samade tegude ja sama karistatava käitumise eest kohut mõista kaks korda, 
mis on kehtestatud individuaalse õigusena inimõigusi käsitlevates rahvusvahelistes 
õigusaktides.

Muudatusettepanek 16

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 13 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa uurimismääruse 
vaidlustamiseks kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid peavad olema 
vähemalt samaväärsed nendega, mis on 
kättesaadavad siseriiklikes kohtuasjades 
asjaomase uurimistoimingu 
vaidlustamiseks. Liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele 
nende õiguskaitsevahendite 
rakendatavuse, teavitades iga asjaomast 
isikut õigeaegselt õiguskaitsevõimalustest 
ja -tingimustest. Juhtudel, kus Euroopa 
uurimismääruse vastu esitab vastuväiteid 
täidesaatva riigi asjaomane isik seoses 
sisulisemate põhjustega, mis puudutavad 
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Euroopa uurimismääruse koostamist, on
soovitatav edastada teave määruse 
koostanud asutusele või ametiisikule ja 
teavitada sellest asjaomast isikut 
nõuetekohaselt. Euroopa uurimismääruse 
objektiks olevatele isikutele tuleb 
kindlustada õigus teabele ja juurdepääs 
kohtutele. Kaitseõigused on osa õigusest 
õiglasele ja võrdsele kohtumõistmisele 
(Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklid 47 ja 48) kõikides 
menetlusetappides.

Or. pt

Muudatusettepanek 17

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 13 b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(13 b) Täidesaatva riigi territooriumil 
Euroopa uurimismääruse täitmisel 
tekkinud kulud kannab ainult see 
liikmesriik. See on kooskõlas vastastikuse 
tunnustamise üldpõhimõttega. Euroopa 
uurimismääruse täitmisel võib siiski 
täidesaatvas riigis esineda erakordselt 
suuri kulusid. Need erakordselt suured 
kulud on näiteks vajadus saada 
kompleksseid ekspertarvamusi, suured 
politseioperatsioonid või pikaajaline 
valvetegevus. See ei või takistada Euroopa 
uurimismääruse täitmist, mistõttu peavad 
määruse koostanud ja täidesaatev asutus 
või ametiisik püüdma kindlaks määrata, 
milliseid kulusid peetakse erakordselt 
suureks. Kui kokkulepe ei ole võimalik, 
võib määruse koostanud asutus või 
ametiisik otsustada Euroopa 
uurimismääruse tagasi võtta või selle alles 
jätta ja katta osa kuludest, mida 
täidesaatev riik peab erakordselt suureks.
Antud mehhanism ei kujuta endast 
täiendavat keeldumise põhjust ja seda ei 
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või kuritarvitada nii, et see tekitab viivitusi 
või takistab Euroopa uurimismääruse 
täitmist.

Or. pt

Selgitus

Täidesaatva riigi territooriumil tekkivate kulude küsimus on äärmiselt oluline selleks, et 
kinnitada vastastikuse tunnustamise põhimõtte tunnustamist. Euroopa uurimismääruse 
tunnustamiseks ja täitmiseks pingutuste tegemine tähendab teiselt poolt kanda selle täitmise 
kulud, sest nii määruse koostanud riik kui ka täidesaatev riik aitavad kaasa samale 
eesmärgile: õiglusel ja vabadusel rajaneva ala loomisele, mis on kindlasti kasuks kõigile.

Muudatusettepanek 18

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 14 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(14 a) Töökeele kehtestamisel 
julgustatakse liikmesriike lisama lisaks 
ametlikule keelele vähemalt üks Euroopa 
Liidus üldkasutatav keel. Selle keele 
kasutamne ei või mingil juhul kahjustada 
kahtlusaluse õigusi seoses tõlke ja 
tõlkimisega kriminaalmenetluses, nagu 
on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta 
direktiivis 2010/64/EL õiguse kohta 
suulisele ja kirjalikule tõlkele 
kriminaalmenetluses.

Or. pt

Muudatusettepanek 19

Direktiivi eelnõu
Põhjendus 16

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

(16) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt tõendite saamise eesmärgil tehtud 

(16) Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 ette 
nähtud subsidiaarsuse põhimõte, mis 
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otsuste vastastikust tunnustamist, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
seetõttu on neid meetme ulatuse ja toime 
tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

kehtestati Maastrichti lepinguga, 
väljendub asjaolus, et ühenduse tasandil 
ei reguleerita seda, mida saab paremini 
otsustada või reguleerida riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil. Selle 
põhimõtte järgi piirduvad ühenduse 
otsused seega juhtudega, kus on 
tõendatud riiklike meetmete tõhusus ja 
tulemuslikkus. Kuna on vaja kindlustada 
Euroopa integratsiooni protsessi 
liikmesriikidevahelist õigusalast koostööd 
tõhustavate meetmete loomise kaudu ja 
kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt 
tõendite saamise eesmärgil tehtud otsuste 
vastastikust tunnustamist, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
seetõttu on neid meetme ulatuse ja toime 
tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. pt

Selgitus

Vaja on rõhutada, et käsitletava valdkonna olemust ning üha komplekssema ja piiriülese 
mõõtmega kuritegevuse tekkimist arvestades ei saa liikmesriigid eraldi ja üksi tegutsedes 
tõendite hankimise mehhanismide tõhusust nõuetekohaselt saavutada. Ühe riigi ebatõhusus 
uurimises võib kahjustada kogu ELi, mistõttu on põhjendatud jõupingutuste ühendamine ja 
maksimaalne koostöö.

Muudatusettepanek 20

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – lõige 1

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1. Euroopa uurimismäärus on liikmesriigi 
(määruse koostanud riigi) pädeva asutuse 
või ametiisiku tehtud õigusalane otsus ühe 

1. Euroopa uurimismäärus on liikmesriigi 
(määruse koostanud riigi) pädeva asutuse 
või ametiisiku tehtud õigusalane otsus ühe 
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või mitme konkreetse uurimistoimingu 
teostamiseks teises liikmesriigis 
(täidesaatvas riigis) eesmärgiga koguda 
tõendeid artiklis 4 osutatud menetluste 
raames.

või mitme konkreetse uurimistoimingu 
teostamiseks teises liikmesriigis 
(täidesaatvas riigis) eesmärgiga koguda 
tõendeid kooskõlas käesoleva direktiivi 
sätetega, eelkõige artiklis 4 osutatud 
menetluste raames.

Or. pt

Muudatusettepanek 21

Direktiivi eelnõu
Artikkel 1 – lõige 3

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta kohustust 
austada põhiõigusi ja õiguse 
aluspõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 6, ning 
õigusasutustele sellega seoses pandud 
kohustusi. Samuti ei nõuta käesoleva 
direktiiviga, et liikmesriigid võtaksid mis 
tahes meetmeid, mis on vastuolus nende 
põhiseaduslike normidega, mis käsitlevad 
ühinemisvabadust, ajakirjandusvabadust ja 
sõnavabadust muudes meediakanalites.

3. Käesolev raamotsus ei mõjuta kohustust 
austada põhiõigusi ja õiguse 
üldpõhimõtteid, mis on sätestatud ELi 
lepingu artiklis 6, sealhulgas selliste 
isikute õigust kaitsele, kelle suhtes on 
algatatud kriminaalmenetlus, ega piira 
õigusasutustele sellega seoses pandud 
kohustusi. Samuti ei nõuta käesoleva 
direktiiviga, et liikmesriigid võtaksid mis 
tahes meetmeid, mis on vastuolus nende 
põhiseaduslike põhinormidega, mis 
käsitlevad muu hulgas ühinemisvabadust, 
ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust 
muudes meediakanalites.

Or. pt

Muudatusettepanek 22

Direktiivi eelnõu
Artikkel 2

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
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-a a) „Määruse koostanud riik” –
liikmesriik, kus Euroopa uurimismäärus 
väljastati;
-a b) „Täidesaatev riik” – Euroopa 
uurimismäärust täitev liikmesriik, kus 
asub isik, keda nõutav uurimistoiming 
puudutab, või dokument, ese või andmed, 
mida on vaja teada saada, hinnata või 
uurida;

a) „määruse koostanud asutus või 
ametiisik” –

a) „määruse koostanud asutus või 
ametiisik” – konkreetses juhtumis pädev 
kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või 
prokurör;

i) konkreetses juhtumis pädev kohtunik, 
kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör; 
või

ii) määruse koostanud riigi mis tahes muu 
õigusasutus või ametiisik, kes tegutseb 
konkreetsel juhul uurimisorganina 
kriminaalmenetluses ja kellel on pädevus 
taotleda siseriikliku õiguse kohaselt 
tõendite kogumist;
b) „täidesaatev asutus või ametiisik” –
asutus või ametiisik, kellel on pädevus 
Euroopa uurimismäärust kooskõlas 
käesoleva direktiiviga tunnustada või täita.
Täidesaatev asutus või ametiisik on asutus, 
kellel on pädevus teostada Euroopa 
uurimismääruses nimetatud 
uurimistoimingut sarnase siseriikliku 
juhtumi puhul.

b) „täidesaatev asutus või ametiisik” –
õigusasutus või ametiisik, kellel on 
pädevus Euroopa uurimismäärust 
kooskõlas käesoleva direktiiviga 
tunnustada või täita. Täidesaatev asutus või 
ametiisik on asutus, kellel on pädevus 
korraldada Euroopa uurimismääruses 
nimetatud uurimistoiming sarnase 
siseriikliku juhtumi puhul.

Or. pt

Muudatusettepanek 23

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 – lõige 1

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1. Määruse koostanud asutus või ametiisik 
täidab ja allkirjastab A lisas esitatud 

1. Määruse koostanud asutus või ametiisik 
täidab ja allkirjastab A lisas esitatud 
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Euroopa uurimismääruse vormi ja kinnitab 
selle sisu õigsust.

Euroopa uurimismääruse vormi ja tõendab 
ning kinnitab selles sisalduvate andmete 
õigsust.

Or. pt

Selgitus

Lisatud tekstiga tahetakse kindlustada, et mitte ainult ei kinnitata, vaid ka tõendatakse, et 
Euroopa uurimismääruse vormil esitatud andmed on õiged.

Muudatusettepanek 24

Direktiivi eelnõu
Artikkel 5 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
1. Euroopa uurimismääruse võib 
koostada vaid siis, kui määruse koostanud 
asutus või ametiisik on veendunud, et 
täidetud on järgmised tingimused:
a) Euroopa uurimismääruse koostamine 
on artiklis 4 osutatud menetluste eesmärgi 
jaoks vajalik ja sellega proportsionaalne;
b) Euroopa uurimismääruses nimetatud 
uurimistoimingud oleksid samasuguses 
siseriiklikus kohtuasjas määratud 
samadel tingimustel.
2. Neid tingimusi hindab määrust koostav 
asutus või ametiisik iga juhtumi puhul 
eraldi. Erandjuhul hindab neid 
täidesaatva riigi asutus või ametiisik, kui 
on selgete ja objektiivsete tõendite põhjal 
tõsiselt alust arvata, et uurimistoimingud 
ei ole proportsionaalsed ja neid ei saa 
määruse koostanud riigi sisemenetluses 
kasutada.
3. Euroopa uurimismääruse peab pärast 
selle väljastamisnõuetele vastavuse 
kontrollimist vastavalt direktiivile ja enne 
täidesaatvale asutusele või ametiisikule 
edastamist valideerima kohtunik, kohus, 
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eeluurimiskohtunik või prokurör.

Or. pt

Selgitus

Lõige 1 on põhjendatud sellega, et proportsionaalsuse põhimõte on üha tähtsam 
põhiseadusest tuleneva nõudena enamikus liikmesriikides, nagu on ette nähtud Euroopa 
inimõiguste konventsiooni artiklis 8 (igasugune eraelu puutumatuse häirimine on 
demokraatlikus ühiskonnas õigustatav vaid juhul, kui see on hädavajalik). See tähendab, et 
meetme intensiivsus peab alati olema taotletava eesmärgiga võrdeline. Kinnitatakse samuti 
üle Euroopa uurimismääruse kohtu, kohtuniku, eeluurimiskohtuniku või prokuröri poolt 
valideerimise kohustuslikkus.

Muudatusettepanek 25

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1. Euroopa uurimismäärus edastatakse 
määruse koostanud asutusest või 
ametiisikult täidesaatvale asutusele või 
ametiisikule mis tahes viisil, millest jääb 
kirjalik tõend, sellisel viisil, mis võimaldab 
täidesaatval asutusel või ametiisikul 
kindlaks teha selle ehtsuse. Kogu edasine 
ametlik suhtlus toimub otse määruse 
koostanud asutuse või ametiisiku ja täitva 
asutuse või ametiisiku vahel.

1. Artikli 5 kohaselt koostatud Euroopa 
uurimismäärus edastatakse määruse 
koostanud asutuselt või ametiisikult 
täitvale asutusele või ametiisikule mis 
tahes viisil, millest jääb kirjalik tõend ning 
sellisel viisil, mis võimaldab täitval 
asutusel või ametiisikul kindlaks teha selle 
ehtsuse.

Or. pt

Muudatusettepanek 26

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1 a. Kogu edasine ametlik suhtlus toimub 
otse määruse koostanud asutuse või 
ametiisiku ja täitva asutuse või ametiisiku 
vahel.

Or. pt
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Muudatusettepanek 27

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – lõige 3

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

3. Kui määruse koostanud asutus või 
ametiisik soovib, võib edastamine toimuda 
Euroopa kohtute võrgu turvalise
telekommunikatsioonisüsteemi kaudu.

3. Kui määruse koostanud asutus või 
ametiisik soovib, võib edastamine toimuda 
Euroopa kohtute võrgu 
telekommunikatsioonisüsteemi kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 28

Direktiivi eelnõu
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva artikli alusel tuleb luua 
autentimissüsteemid, tagamaks, et ainult 
volitatud asutustel on juurdepääs 
andmebaasidele, mis sisaldavad 
isikuandmeid ja andmeid nendega tehtud 
operatsioonide kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 29

Direktiivi eelnõu
Artikkel 7 – lõige 2

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

2. Kui vastavalt artikli 8 lõikele 3 abistab 
määruse koostanud asutus või ametiisik 
Euroopa uurimismääruse täitmisel 
täidesaatvas riigis, võib nimetatud asutus 
või ametiisik artikli 28 lõike 1 punkti c 
kohaselt esitatud teatistest olenemata 

2. Kui määruse koostanud asutus või 
ametiisik abistab vastavalt artikli 8 lõikele 
3 Euroopa uurimismääruse täitmisel 
täidesaatvas riigis, võib nimetatud asutus 
või ametiisik artikli 28 lõike 1 punkti c 
kohaselt esitatud teatistest olenemata 
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eelnevat Euroopa uurimismäärust 
täiendava Euroopa uurimismääruse esitada 
selles riigis viibimise ajal otse täidesaatvale 
asutusele või ametiisikule.

eelnevat Euroopa uurimismäärust 
täiendava Euroopa uurimismääruse esitada 
selles riigis viibimise ajal otse täidesaatvale 
asutusele või ametiisikule.

Or. pt

Selgitus

See artikkel näeb ette võimaluse koostada Euroopa uurimismäärus varem edastatud Euroopa 
uurimismääruse täienduseks (lõige 1). Selle sättega täpsustatakse ka seda, et kui määruse 
koostanud asutus või ametiisik osaleb uurimistoimingu teostamisel täidesaatvas riigis, võib ta 
uurimistoimingu ajal edastada varasemat Euroopa uurimismäärust täiendava Euroopa 
uurimismääruse otse täidesaatvale asutusele või ametiisikule. Seetõttu ei ole vajalik, et uus 
Euroopa uurimismäärus oleks koostatud määruse koostanud riigis ega ole vajalik edastada 
Euroopa uurimismäärus keskasutuste kaudu, juhul kui need on vastavalt artikli 6 lõikele 2 
loodud.

Muudatusettepanek 30

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1. Täidesaatev asutus või ametiisik 
tunnustab kooskõlas artikliga 6 edastatud 
Euroopa uurimismäärust ilma täiendavate 
formaalsusteta ja võtab seejärel vajalikud 
meetmed, et täita määrust samal viisil ja 
sama korra kohaselt nagu siis, kui 
asjaomast uurimistoimingut oleks taotlenud
täidesaatva riigi asutus või ametiisik, kui
kõnealune asutus või ametiisik ei otsusta
tugineda ühele artiklis 10 sätestatud 
mittetunnustamise või mittetäitmise 
põhjustest või ühele artiklis 14 sätestatud 
edasilükkamise põhjustest.

1. Täidesaatev asutus või ametiisik 
tunnustab kooskõlas artikliga 6 edastatud 
Euroopa uurimismäärust ilma täiendavate 
formaalsusteta ja võtab seejärel vajalikud 
meetmed, et täita määrust samal viisil ja 
sama korra kohaselt nagu siis, kui 
asjaomast uurimistoimingut oleks taotlenud
täidesaatva riigi asutus või ametiisik, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune asutus või 
ametiisik otsustab tugineda ühele artiklis 
10 sätestatud mittetunnustamise või 
mittetäitmise põhjustest või ühele artiklis 
14 sätestatud edasilükkamise põhjustest.

Or. pt



PR\889747ET.doc 27/40 PE478.493v02-00

ET

Muudatusettepanek 31

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 3

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

3. Määruse koostanud asutus võib taotleda, 
et määruse koostanud riigi üks või mitu 
asutust või ametiisikut abistavad 
täidesaatva riigi pädevaid asutusi või 
ametiisikuid Euroopa uurimismääruse 
täitmisel. Täidesaatev asutus või ametiisik 
täidab selle taotluse tingimusel, et selline 
osalemine ei ole vastuolus täidesaatva riigi 
õiguse aluspõhimõtetega.

3. Määruse koostanud asutus võib taotleda, 
et määruse koostanud riigi üks või mitu 
asutust või ametiisikut abistavad 
täidesaatva riigi pädevaid asutusi või 
ametiisikuid Euroopa uurimismääruse 
täitmisel, kuivõrd määruse koostanud riigi 
määratud asutustel või ametiisikutel on 
võimalik anda abi Euroopa 
uurimismääruses mainitud 
uurimistoimingute teostamisel sarnase 
siseriikliku juhtumi korral. Täitev asutus 
või ametiisik täidab selle taotluse 
tingimusel, et selline abi ei ole vastuolus 
täitva riigi õiguse aluspõhimõtetega ega 
kahjusta tema olulisi julgeolekuhuve.

Or. pt

Muudatusettepanek 32

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

3 a. Täitvas riigis esindatud määruse 
koostanud riigi asutuste või ametiisikute 
tegevust reguleerib Euroopa 
uurimismääruse täitmise ajal määrust 
täitva riigi õigus. Määruse koostanud 
riigil ei ole täidesaatva riigi territooriumil 
seaduse rakendamise võimu.

Or. pt
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Muudatusettepanek 33

Direktiivi eelnõu
Artikkel 8 – lõige 3 b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

3 b. Määruse koostanud ja määrust 
täitvad asutused või ametiisikud peavad 
üksteisega mis tahes sobival viisil 
konsulteerima, et hõlbustada käesoleva 
artikli tõhusat kohaldamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 34

Direktiivi eelnõu
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

b) Euroopa uurimismääruses osutatud 
uurimistoiming on täidesaatva riigi 
õiguses olemas, ent seda kasutatakse 
üksnes nende kuritegude või 
kuriteokategooriate puhul, mille hulka ei 
kuulu Euroopa uurimismäärusega 
hõlmatud kuritegu; või

b) Euroopa uurimismääruses osutatud 
uurimistoiming ei ole samasugusel 
võimalikul riigisisesel juhul lubatav;

Or. pt

Muudatusettepanek 35

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

-a a) kui täitmine rikuks ne bis in idem 
põhimõtet;

Or. pt
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Selgitus

The first ground refers to the principle of ne bis in idem principle, whereby no one should be 
prosecuted or tried twice for the same facts and the same criminal behavior. It is established 
as an individual right in international legal instruments concerning human rights, such as the 
Protocol 7 to the European Convention on Human Rights (Article 4) and the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union (Article 50), and is recognized in all jurisdictions 
based on the concept of respecting and protecting fundamental freedoms. The ne bis in idem 
principle is particularly important at a time when trans-border criminality is increasing, and 
the problems of jurisdiction as regards criminal prosecutions are becoming increasingly 
complex.

Muudatusettepanek 36

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt -a b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

-a b) kui Euroopa uurimismäärus käsitleb 
asjaolusid, mis ei kujuta endast 
täidesaatva riigi siseõiguses kuritegu ega 
haldusõigusrikkumist;

Or. pt

Selgitus

Teine põhjus: kui Euroopa uurimismäärus käsitleb asjaolusid, mis ei kujuta endast 
täidesaatva riigi siseõiguses kuritegu ega haldusõigusrikkumist;

Muudatusettepanek 37

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt -a c (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

-a c) kui Euroopa uurimismäärus käsitleb 
kuritegusid, mis:
i) on täidesaatva riigi siseõiguse kohaselt 
käsitletavad kuritegudena, mis on 
täielikult, suuremas osas või olulises osas 
toime pandud tema territooriumil või tema 
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territooriumiga samaväärses kohas;
ii) pandi toime väljaspool määruse 
koostanud riigi territooriumi ja 
täidesaatva riigi siseõigus ei luba alustada 
kohtumenetlust selliste kuritegude suhtes, 
mis pandi toime väljaspool selle riigi 
territooriumi,

Or. pt

Selgitus

The third ground: (i) If the EIO is related to criminal offenses that, under the law of the 
executing State are regarded as having been committed wholly or for a major or essential 
part within its territory or in a equivalent place. Obviously, in this case, the executing State 
will claim the sole power to initiate proceedings and conduct investigations in this area; (ii) If 
the EIO is related to criminal offenses that have been committed outside the territory of the 
issuing State, and the law of the executing State does not permit legal proceedings to be taken 
in respect of such offences where they are committed outside that State’s territory.

Muudatusettepanek 38

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

a) kui täidesaatva riigi õiguses on 
sätestatud immuniteet või privileeg, mis 
muudab Euroopa uurimismääruse täitmise 
võimatuks;

a) kui täidesaatva riigi õiguses on 
sätestatud immuniteet või privileeg, mis 
muudab Euroopa uurimismääruse täitmise 
võimatuks. Kui õigus privileegist või 
puutumatusest loobuda kuulub 
täidesaatva riigi asutusele või 
ametiisikule, võib täidesaatev asutus või 
ametiisik taotleda selle õiguse teostamist 
viivitamatult. Kui õigus privileegist või 
puutumatusest loobuda kuulub teise riigi 
asutusele või rahvusvahelisele 
organisatsioonile, peab selle õiguse 
teostamist taotlema määruse koostanud 
asutus või ametiisik;

Or. pt
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Selgitus

Neljas põhjus käsitleb täidesaatva riigi õiguse alusel kehtivat puutumatust või privileege. Kui 
on tõenäoline, et privileeg või immuniteet võidakse mõistliku aja jooksul tühistada, võib 
täidesaatev asutus või ametiisik hoopis vastavalt artiklile 14 otsustada täitmist edasi lükata.

Muudatusettepanek 39

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

a a) kui on olemas kriminaalvastutust 
määravad või piiravad 
ajakirjandusvabaduse või 
sõnavabadusega teistes 
kommunikatsioonivahendites seotud 
eeskirjad, mis muudab Euroopa 
uurimismääruse täitmise võimatuks;

Or. pt

Selgitus

Viies põhjus puudutab selliseid ajakirjandusvabadusega või sõnavabadusega teistes 
kommunikatsioonivahendites seotud eeskirju, mis muudavad Euroopa uurimismääruse 
täitmise võimatuks.

Muudatusettepanek 40

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

b a) kui esineb selgeid ja objektiivseid 
tõendeid sellise põhiõiguse rikkumisest, 
nagu on ette nähtud põhiõiguste hartas 
või Euroopa inimõiguste konventsioonis, 
või kui kohaldatakse uurimismeedet, mis 
on selgelt vastuolus riikide põhiseaduste 
aluspõhimõtetega kriminaalmenetlustes;

Or. pt
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Selgitus

Seitsmes keeldumise põhjus käsitleb peamistes rahvusvahelistes õigusaktides, nagu Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta või Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, 
sätestatud põhiõiguste rikkumisi, samuti riikide kriminaalmenetlusalaste põhiseaduslike 
aluspõhimõtete rikkumist.

Muudatusettepanek 41

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

b b) kui kohtunik ei ole uurimistoimingut 
valideerinud juhul, kui määruse 
koostanud riigis ei ole uurimistoimingut 
koostanud kohtunik, aga täidesaatvas 
riigis kehtib selline nõue;

Or. pt

Selgitus

Kaheksas keeldumise põhjus käsitleb juhtu, kus uurimistoimingut ei ole valideerinud 
õigusasutus, nimelt kohtunik, kui seda nõutakse täidesaatvas riigis, eelkõige tema 
põhiseaduslikes traditsioonides.

Muudatusettepanek 42

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

d) kui Euroopa uurimismäärus on tehtud 
artikli 4 punktides b ja c osutatud 
menetluste korral ning uurimistoiming ei 
oleks sarnase siseriikliku juhtumi puhul 
lubatud.

d) kui Euroopa uurimismäärus on tehtud 
artikli 4 punktides b ja c osutatud 
menetluste korral ning uurimistoiming ei 
oleks sarnase siseriikliku juhtumi puhul 
täidesaatva riigi seadusega lubatud.

Or. pt
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Selgitus

Kümnes põhjus seondub asjaoluga, et Euroopa uurimismäärust saab kasutada tõendite 
kogumiseks mitte üksnes kriminaalmenetluse raames, vaid ka teatud liiki haldusasutuste 
algatatud menetluste käigus, millel on kriminaalõiguslik mõõde (artikkel 4). Ei ole mõistlik 
ühendada seda haldusmenetlustes kohaldamist laiendamisega kõikidele uurimistoimingutele.
Täidesaatvale riigile tuleks selles küsimuses jätta teatud tegutsemisruum. Seepärast on 
võimaliku keeldumise põhjusena märgitud asjaolu, et Euroopa uurimismäärus ei ole 
koostatud kriminaalmenetluse, vaid haldusasutuste algatatud menetluste käigus.

Muudatusettepanek 43

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1 a. Maksu-, tolli-, valuutavahetusealaste 
kuritegude puhul ei või määruse 
tunnustamisest või täitmisest keelduda 
põhjendusel, et täidesaatva riigi seaduses 
ei kehti sama maksumäär, kohustus, sama 
tüüpi tollid ja valuutavahetuskursid nagu 
määruse koostanud riigis.

Or. pt

Muudatusettepanek 44

Direktiivi eelnõu
Artikkel 10 – lõige 1 b (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1 b. Kui Euroopa uurimismäärus on 
vormiliselt mittetäielik või on täidetud 
ilmselt valesti, ja ka lõike 1 punktides aa, 
ba, b ja c osutatud juhtudel konsulteerib 
täidesaatev asutus või ametiisik enne 
Euroopa uurimismääruse täieliku või 
osalise tunnustamata või täitmata jätmise 
otsuse vastuvõtmist mis tahes sobival viisil 
määruse koostanud asutuse või 
ametiisikuga ja palub endale vajaduse 
korral viivitamata edastada mis tahes 
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vajalikku teavet.

Or. pt

Muudatusettepanek 45

Direktiivi eelnõu
Artikkel 13

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

Õiguskaitsevahendid on huvitatud 
isikutele kättesaadavad vastavalt 
siseriiklikule õigusele. Euroopa
uurimismääruse koostamise sisulisi 
põhjusi võib vaidlustada üksnes hagi 
esitamisega määruse koostanud riigi
kohtule.

1. Huvitatud isikud, sealhulgas heausksed 
kolmandad isikud, võivad Euroopa
uurimismääruse tunnustamise ja täitmise 
vaidlustada oma õiguspäraste huvide 
kaitseks täidesaatva riigi kohtus.

2. Euroopa uurimismääruse koostamise 
sisulisi põhjusi võib vaidlustada üksnes 
hagi esitamisega määruse koostanud riigi 
kohtule.
3. Kui hagi on esitatud, tuleb lõike 1 
alusel kohut sellest ja hagi alustest 
teavitada, et saaks kasutada oma 
menetluslikke õigusi.
4. Tingimusel et ei seata ohtu vajadust 
tagada uurimise saladust vastavalt 
artikli 18 lõikele 1, annavad määruse 
koostanud riigi ja täidesaatva riigi 
asutused ja ametiisikud huvitatud 
isikutele asjakohast ja piisavat teavet, mis 
tagaks eelmistes lõigetes ette nähtud 
kaebeõiguse ja õiguse tõhusale õigusabile 
tegeliku teostamise.
5. Täidesaatev riik peatab Euroopa 
uurimismääruse täitmisel saadud tõendite 
üleandmise, kuni kaebuse kohta tehakse 
otsus.

Or. pt
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Muudatusettepanek 46

Direktiivi eelnõu
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

a) selle täitmine võib kahjustada 
kriminaalasja käimasolevat uurimist või 
süüdistuse esitamist, kuni ajani, mida 
täidesaatev riik mõistlikuks peab; või

a) kogutud tõendid osutuvad oluliseks ka 
pooleliolevate uurimiste või kohtuasjade 
jaoks või kahjustavad neid uurimisi või 
kohtuasju, täidesaatva riigi poolt 
mõistlikuks peetava tähtajani; või

Or. pt

Muudatusettepanek 47

Direktiivi eelnõu
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1 a. Kui esemed, dokumendid või nendega 
seotud andmed on olulised ka teiste 
menetluste jaoks, võib täidesaatev asutus 
või ametiisik sõnaselge taotlusega ja 
pärast määruse koostanud asutuse või 
ametiisikuga konsulteerimist tõendeid 
ajutiselt edastada, tingimusel et need 
tagastatakse täidesaatvale riigile kohe, kui 
need ei ole enam määruse koostanud 
riigis vajalikud või muul pädevate 
asutuste vahel kokkulepitud ajal.

Or. pt

Selgitus

Artikkel 14 käsitleb Euroopa uurimismääruse tunnustamise või täitmise edasilükkamist.
Selline edasilükkamine on võimalik, kui Euroopa uurimismääruse täitmine kahjustaks 
käimasolevat eeluurimist või süüdistuse esitamist või kui asjaomased tõendid on juba 
kasutusel teistes kriminaalmenetlustes. Märgitakse, et edasilükkamine peab olema võimalikult 
lühiajaline, nagu on märgitud sama artikli lõikes 2.
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Muudatusettepanek 48

Direktiivi eelnõu
Artikkel 16

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

Kui määruse koostanud riigi ametnikud 
viibivad käesoleva direktiivi kohaldamise 
raames täidesaatva riigi territooriumil, 
peetakse neid täidesaatva riigi ametnikeks 
nende suhtes või nende poolt toime pandud 
kuritegude osas.

Alati kui määruse koostanud riigi 
ametnikud viibivad käesoleva direktiivi 
kohaldamise raames täidesaatva riigi 
territooriumil, peetakse neid täidesaatva 
riigi ametnikeks nende suhtes või nende 
poolt toime pandud kuritegude osas.

Or. pt

Selgitus

On mitmeid olukordi, mil määruse koostanud riigi ametnikud võivad Euroopa 
uurimismääruse täitmisel osalemise ajal viibida täidesaatvas riigis. Artikli 8 lõikega 3 
nähakse sellise kohaoleku võimalus selgesõnaliselt ette, kuid selline vajadus võib tekkida ka 
varjatud operatsioonide või kontrollialuste saadetiste käigus. Seetõttu on vaja sätestada 
tsiviil- ja kriminaalvastutust käsitlevad eeskirjad. Artikkel 16 käsitleb määruse koostanud 
riigi ametnike suhtes või nende poolt toime pandud kuritegusid ning kõnealuste ametnike 
käsitamist täidesaatva riigi ametnikena.

Muudatusettepanek 49

Direktiivi eelnõu
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

2 a. Määruse koostanud liikmesriik, kelle 
ametnikud on tekitanud kahju täidesaatva 
riigi territooriumil viibivale isikule, 
hüvitab viimati nimetatud riigile kõik 
summad, mida see on oma nimel 
kannatanutele või nende esindajatele 
tasunud.

Or. pt

Selgitus

The purpose is to establish provisions to uphold claims for damages which may be initiated as 
a result of operations by officials or agents of a Member State in the territory of another 
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Member State. However, the Member State in whose territory the damage has been caused, is 
required, first, to reimburse the damage in the same way as if it would have been caused by 
its own officials or agents. In this case, the other Member State shall fully reimburse any 
compensation paid.

Muudatusettepanek 50

Direktiivi eelnõu
Artikkel 18 – pealkiri

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

Ametisaladuse hoidmise kohustus Ametisaladuse hoidmise kohustus ja
isikuandmete töötlemine

Or. pt

Muudatusettepanek 51

Direktiivi eelnõu
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

2 a. Määruse koostanud asutus või 
ametiisik peab vastavalt oma riigi 
seadusele ja, kui täidesaatev asutus või 
ametiisik ei osuta teisiti, hoidma 
täidesaatva asutuse või ametiisiku antud 
teabe või esitatud tõendi 
konfidentsiaalsust, välja arvatud juhul, 
kui selle avaldamine on vajalik Euroopa 
uurimismääruses kirjeldatud uurimiste 
või menetluste jaoks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 52

Direktiivi eelnõu
Artikkel 19 – lõige 1

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1. Euroopa uurimismääruse võib koostada 
täidesaatvas riigis vahistatud isiku ajutiseks 
üleviimiseks, et teostada uurimistoimingut, 
mille puhul on nõutav isiku viibimine 
määruse koostanud riigi territooriumil, 
tingimusel, et ta saadetakse täidesaatva 
riigi määratud tähtaja jooksul tagasi.

1. Euroopa uurimismääruse võib koostada 
täidesaatvas riigis seal toimuva menetluse 
jaoks vahistatud isiku ajutiseks 
üleviimiseks, et teostada uurimistoimingut, 
mille puhul on nõutav isiku viibimine 
määruse koostanud riigi territooriumil, 
tingimusel, et ta saadetakse täidesaatva 
riigi määratud tähtaja jooksul tagasi.

Or. pt

Selgitus

Artikkel 19 käsitleb olukorda, mil määruse koostanud asutus või ametiisik taotleb, et 
täidesaatvas riigis vahistatud isik viibiks määruse koostanud riigi territooriumil. See 
üleviimise viis lisati käesolevasse direktiivi eesmärgiga, näiteks, kindlustada, et inimene oleks 
kättesaadav ärakuulamiseks määruse koostanud riigis ja pärast oleks võimalik 
uurimistoimingut teostada.

Muudatusettepanek 53

Direktiivi eelnõu
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

a) telefonikonverentsi kasutamine on 
täidesaatva riigi õiguse aluspõhimõtetega 
vastuolus; või

a) telefonikonverentsi kasutamine on 
täidesaatva riigi põhiõiguste ja õiguse 
aluspõhimõtetega vastuolus; või

Or. pt

Selgitus

Telefonikonverentsid on veel üks valdkond, mis võib olla eriti kasulik, kui on vaja tunnistajate 
või ekspertide ütlusi. Selle artikliga nähakse nii ette, et Euroopa uurimismääruse võib 
koostada, et läbi viia ülekuulamine telefonikonverentsi teel, kui liikmesriigi õigusasutuse 
poolt tunnistaja või eksperdina ülekuulatav isik viibib teises liikmesriigis. Sellega sätestatakse 
eeskirjad, mida kohaldatakse telefonikonverentsi teel ärakuulamise taotluste suhtes. Lõikes 2 
nähakse ette kaks täiendavat keeldumise põhjust lisaks artikli 10 lõikes 1 nimetatutele.
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Muudatusettepanek 54

Direktiivi eelnõu
Artikkel 25

Rühma liikmesriikide eelnõu Muudatusettepanek

1. Euroopa uurimismääruse võib koostada 
eesmärgiga kontrollida selles 
kindlaksmääratud ühe või mitme konto 
kaudu kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul tehtavaid pangatoiminguid.

1. Euroopa uurimismääruse võib koostada 
eesmärgiga kontrollida selles 
kindlaksmääratud ühe või mitme konto 
kaudu kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul tehtavaid pangatoiminguid.

2. Iga liikmesriik võtab käesolevas artiklis 
sätestatud tingimuste kohaselt meetmed, 
mis on vajalikud lõikes 1 osutatud teabe 
esitamiseks.

2. Iga liikmesriik võtab käesolevas artiklis 
sätestatud tingimuste kohaselt meetmed, 
mis on vajalikud lõikes 1 osutatud teabe 
esitamiseks pangaoperatsiooni järelevalve 
raames.

3. Määruse koostanud riik märgib Euroopa 
uurimismääruses, miks tema arvates võib 
taotletav teave olla kuriteo uurimise jaoks 
olulise väärtusega.

3. Määruse koostanud riik märgib Euroopa 
uurimismääruses, miks tema arvates võib 
taotletav teave olla kuriteo uurimise jaoks 
olulise väärtusega.

4. Kontrollimist puudutavates praktilistes 
üksikasjades lepivad kokku määruse 
koostanud ja täidesaatva riigi pädevad 
asutused või ametiisikud.

4. Kontrollimist puudutavates praktilistes 
üksikasjades lepivad kokku määruse 
koostanud ja täidesaatva riigi pädevad 
asutused või ametiisikud.

4 a. Määruse koostanud asutused ja 
täidesaatvad asutused peaksid tagama 
nende pangarekvisiitide puutumatuse ja 
konfidentsiaalsuse, mis on saadud 
uurimisega mitteseotud asjaoludel, 
konkreetselt ei tohiks seda teavet avaldada 
kolmandatele isikutele ega kasutada seda 
muul kui taotluses põhjendatud otstarbel. 

Or. pt
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SELETUSKIRI

Arvestades klassikalise õigusalase koostöö mittevastavust Euroopa praegusele tegelikule 
olukorrale, on direktiivi vastuvõtmine kahtlemata positiivne samm, mis aitab kaasa Euroopa 
kriminaalõigusruumi ülesehitamisele. Selles väljendub pinge, mis on seotud suveräänsuse 
üleandmisega, mis toimub julgeoleku ja põhiõiguste kaitse edendamise huvides

Euroopa kriminaalõigusruumi ülesehitamisele on nüüdsest proovikiviks see, kas seda 
suudetakse teha põhiõigusi austades ja tagades. On paljutähenduslik, et põhiõiguste harta 
preambulis on sõnaselgelt nimetatud „vabadusel, turvalisusel ja õiglusel” rajanevat ala, nimelt 
selle põhiõiguste ja -vabaduste osa eriti tundliku olemuse tõttu. Ja ei ole tarvis meenutada, et 
nende tagamine peab olema „tegelik”, mitte „formaalne”. Ent Euroopa kriminaalõigusruumi 
läbimõeldud ja mõistlik loomine eeldab, et liidus kindlustatakse kohtulik kontroll põhiõiguste 
austamise üle.

Tänaseks on ilmne, et üks Euroopa integratsiooni prioriteete on Euroopa kriminaalõigusruumi 
ülesehitamine, mis eeldab järkjärgulist vabanemist klassikalistest koostöömehhanismidest.
Olles edendanud politsei- ja õigusalast koostööd meetmena sisepiiride kaotamise 
korvamiseks, läheb Euroopa Liit nüüd sellest riikidevahelisest koostööst kaugemale ühtse 
kriminaalõigusruumi ehitamise nimel.

Edasiminekut on vaja järgmistel tegevustelgedel: vastastikune tunnustamine, uurimise 
koordineerimine ja põhiõiguste kaitse kriminaalmenetlustes kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 82 määratletud meetmetega. Kinnitust leiab vastastikune seos 
vastastikuse tunnustamise ja ühtlustamise vahel: rõhutatakse, et ilma ühtlustamiseta ei ole 
vastastikune tunnustamine teostatav.
Ei ole tarvis meelde tuletada, et üks Euroopa integratsiooni protsessiga taotletavaid eesmärke 
ongi edendada isikute vaba liikumist ning samal ajal kindlustada nende turvalisust vabadusel, 
turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala loomisega.


