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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
vahistamismäärust tuleks täiustada ja 
tõhustada, et muuta see paremaks, 
kiiremaks ja liikmesriikide kohtunike 
otsuseid austavaks, järgides samal ajal 
proportsionaalsust, sest tugevama liidu ühe 
eesmärgi saavutamiseks on hädavajalik, et 
liikmesriigid usaldaksid teiste 
liikmesriikide kohtu- ja vanglasüsteeme, 
mille puhul see mehhanism on äärmiselt 
oluline; tuletab meelde, et vastastikuse 
tunnustamise nõrgenemine kriminaalõiguse 
valdkonnas võib tuua kaasa selle 
nõrgenemise ka teistes valdkondades ning 
see takistaks tõhusa ühise poliitika ajamist, 
näiteks siseturgu;

5. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
vahistamismäärust võiks täiustada ja 
tõhustada, et muuta see paremaks, 
kiiremaks ja liikmesriikide kohtunike 
otsuseid austavaks, järgides samal ajal 
proportsionaalsust; tuletab siiski meelde, et 
Euroopa vahistamismäärust ei saa 
hinnata eraldi, ning usub, et tugevama 
liidu saavutamiseks on hädavajalik, et 
liikmesriigid kohaldaksid vastastikuse 
tunnustamise põhimõtet nii, et see ei tooks 
kaasa kõrvalekaldumist liikmesriikide 
kohustustest üksikisikute põhiõiguste 
kaitsmisel ja õigusriigi põhimõtte 
järgimisel, saavutades seeläbi suurema 
usalduse teiste liikmesriikide õigus- ja 
vanglasüsteemide vastu, mille puhul see 
mehhanism on äärmiselt oluline; tuletab 
meelde, et vastastikuse tunnustamise 
nõrgenemine kriminaalõiguse valdkonnas 
võib tuua kaasa selle nõrgenemise ka 
teistes valdkondades ning see takistaks 
tõhusa ühise poliitika ajamist, näiteks 
siseturgu; tuletab samuti meelde, et 
menetlusõigusi käsitlevates direktiivides 
sätestatud minimaalsete 
kriminaalmenetluslike tagatiste eesmärk 
on tagada õiglane kohtulik arutamine; 
rõhutab, et õigus õiglasele kohtulikule 
arutamisele on määrava tähtsusega, sest 
see tagab üksikisikute põhiõiguste ja 
õigusriigi kaitse; on arvamusel, et 
menetlusõiguste järgimine peaks olema 
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mis tahes Euroopa vahistamismääruse 
täitmise eeltingimus, ning tuletab meelde, 
et Euroopa vahistamismääruse 
kuritarvitamise vältimiseks on vaja 
kindlamaid kaitsemeetmeid;

Or. en
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Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa 
vahistamismäärust ei tohiks väärkasutada 
pisirikkumiste puhul, kui puuduvad 
kohtueelse kinnipidamise alused; tuletab 
meelde, et vahistamismääruse kasutus 
peaks piirduma raskete õigusrikkumistega, 
kui see on hädavajalik ja proportsionaalne; 
nõuab tungivalt, et enne Euroopa 
vahistamismääruse väljastamist kasutataks 
võimaluse korral vähem sekkuvaid 
õigusvahendeid, nagu Euroopa 
uurimismäärus; juhib tähelepanu sellele, et 
vahistamismääruse teinud asutused peaksid 
tegema proportsionaalsuse kontrolli, võttes 
arvesse i) süüteo tõsidust, ii) tõenäolist 
karistust, kui isik tunnistatakse väidetavas 
süüteos süüdi, iii) isiku kinnipidamise 
tõenäosust määruse teinud liikmesriigis 
pärast üleandmist, iv) mõju tagaotsitava 
isiku ja tema perekonna õigustele ning v) 
kuriteoohvrite huve; kutsub liikmesriike ja 
nende õigusasutusi üles menetlema 
vahistamismääruse juhtumeid pärast 
Euroopa vahistamismääruse tegemist 
põhjendamatu viivituseta, et hoida 
kohtueelse kinnipidamise aeg võimalikult 
lühikesena; 

7. rõhutab, et Euroopa 
vahistamismäärust ei tohiks kasutada 
pisirikkumiste puhul või eesmärkidel, mis 
ei nõua tingimata inimeste kinnipidamist, 
näiteks kahtlusaluste esmane 
ülekuulamine ja kohtueelne 
ülekuulamine; tuletab meelde, et 
vahistamismääruse kasutus peaks piirduma 
raskete õigusrikkumistega, kui see on 
hädavajalik ja proportsionaalne; nõuab 
tungivalt, et enne Euroopa 
vahistamismääruse väljastamist kasutataks 
võimaluse korral vähem sekkuvaid 
õigusvahendeid, nagu Euroopa 
uurimismäärus; juhib tähelepanu sellele, et 
vahistamismääruse teinud asutused peaksid 
tegema proportsionaalsuse kontrolli, mis 
hõlmab õigust vaidlustada Euroopa 
vahistamismääruse väljastamine enne 
üleandmise korraldamist, et hoida ära 
põhiõiguste rikkumise tekkimine enne 
seda, kui mis tahes tagantjärele võetav 
õiguskaitsevahend on kättesaadav, võttes 
arvesse i) süüteo tõsidust, ii) tõenäolist 
karistust, kui isik tunnistatakse väidetavas 
süüteos süüdi, iii) isiku kinnipidamise 
tõenäosust määruse teinud liikmesriigis 
pärast üleandmist, iv) mõju tagaotsitava 
isiku ja tema perekonna õigustele ning v) 
kuriteoohvrite huve; kutsub liikmesriike ja 
nende õigusasutusi üles menetlema 
vahistamismääruse juhtumeid pärast 
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Euroopa vahistamismääruse tegemist 
põhjendamatu viivituseta, et hoida 
kohtueelse kinnipidamise aeg võimalikult 
lühikesena; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et Euroopa Liidu Kohtu 
arvates on Euroopa vahistamismääruse 
täitmisest keeldumine vastastikuse 
tunnustamise erand ning seda tuleb 
tõlgendada rangelt35, kui kehtib üks 
tunnustamata jätmise põhjustest 
(raamotsuse 2002/548/JSK artiklid 3 ja 4) 
või üks tagatistest (sama raamotsuse 
artikkel 5), või kooskõlas Euroopa Liidu 
Kohtu praktikaga; 

___________
35 Vt nt Euroopa Liidu Kohus, C-216/18 
PPU, Minister for Justice and Equality.

8. rõhutab, et Euroopa Liidu Kohtu 
arvates on Euroopa vahistamismääruse 
täitmisest keeldumine mõeldud 
vastastikuse tunnustamise erandina ning 
seda tuleb tõlgendada rangelt35, kui kehtib 
üks tunnustamata jätmise põhjustest 
(raamotsuse 2002/548/JSK artiklid 3 ja 4) 
või üks tagatistest (sama raamotsuse 
artikkel 5), samuti kohustus järgida 
põhiõigusi (sama raamotsuse artikli 1 
lõige 3), või kooskõlas Euroopa Liidu 
Kohtu praktikaga; märgib, et 
vahistamismäärust täitval õigusasutusel 
on õigus Euroopa vahistamismäärust 
mitte jõustada, kui üleandmine võib kaasa 
tuua tagaotsitava ebainimliku või 
alandava kohtlemise (harta artikkel 4)1a 
või kui on reaalne oht, et rikutakse 
põhiõigust sõltumatule kohtule ja seega 
õigust õiglasele kohtulikule arutamisele 
(harta artikli 47 lõige 2)1b;

_______
1a Euroopa Liidu Kohtu otsus C-216/18 
PPU, Minister for Justice and Equality.
1b Euroopa Liidu Kohtu liidetud 
kohtuasjad C-404/15 ja C-659/15 PPU, 
Aranyosi ja Căldăraru.
35 Vt nt Euroopa Liidu Kohus, C-216/18 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. on veendunud, et tuleb vastu võtta 
horisontaalsed lisameetmed, millega 
tõhustada ELi lepingu artikli 4 lõikes 3 
sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet ja 
tugevdada vastastikust usaldust 
liikmesriikide kriminaalõigussüsteemide 
vastu, et saavutada seeläbi tõhusam 
õigusalane koostöö; juhib tähelepanu 
sellele, et kahepoolse karistatavuse 
kontroll piirab vastastikust tunnustamist 
ja et Euroopa Liidu Kohtu arvates tuleb 
seda tõlgendada kitsalt; rõhutab siiski, et 
endiselt teeb muret asjaolu, et 
nõuetekohaselt ei ole määratletud süüteod, 
mille puhul kahepoolse karistatavuse 
reegel enam ei kehti; märgib, et 
vastastikune tunnustamine peaks ideaalis 
toimuma automaatselt37, ilma et hinnataks 
ümber põhjuseid, mille alusel süüdistus 
esitati, ning et otsuste täitmisest ei tohiks 
keelduda, välja arvatud juhul, kui on 
olemas alus Euroopa vahistamismääruse 
raamotsuses ammendavalt loetletud 
põhjustest ühe põhjuse kohaldamiseks või 
kui on muid asjaolusid, nagu seda on 
tunnistanud Euroopa Liidu Kohus, mis 
õigustavad liikmesriikidevahelise 
vastastikuse tunnustamise ja vastastikuse 
usalduse põhimõtete kohaldamise 
piiramist;

11. on veendunud, et tuleb vastu võtta 
horisontaalsed lisameetmed, millega 
tõhustada ELi lepingu artikli 4 lõikes 3 
sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet ja 
tugevdada vastastikust usaldust 
liikmesriikide kriminaalõigussüsteemide 
vastu, et saavutada seeläbi tõhusam 
õigusalane koostöö; juhib tähelepanu 
sellele, et kahepoolse karistatavuse 
kontrolli, mis on küll vajalik, et tagada 
üksikisikute põhiõiguste täielik 
austamine, peetakse vastastikuse 
tunnustamise piiramiseks ja et Euroopa 
Liidu Kohtu arvates tuleb seda tõlgendada 
kitsalt; rõhutab siiski, et endiselt teeb muret 
asjaolu, et nõuetekohaselt ei ole 
määratletud süüteod, mille puhul 
kahepoolse karistatavuse reegel enam ei 
kehti; märgib, et vastastikune tunnustamine 
ei tohiks toimuda automaatselt37, kuna 
mõnes liikmesriigis esineb üha rohkem 
puudusi õigusriigi toimimises, vaid nõuab 
iga juhtumi hindamist täitva asutuse 
poolt; märgib samuti, et kahepoolse 
karistatavuse kontroll on vajalik nii 
täielikult ühtlustatud kindla 
kriminaalõiguse kui ka menetluse 
miinimumnõuete puudumise tõttu;
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____________
37 Vt nt komisjoni 26. juuli 2000. aasta 
teatist lõppotsuste vastastikuse 
tunnustamise kohta kriminaalasjades 
(COM(2000)0495).

___________
37 Vt nt komisjoni 26. juuli 2000. aasta 
teatist lõppotsuste vastastikuse 
tunnustamise kohta kriminaalasjades 
(COM(2000)0495).
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14. rõhutab, et oluline on hinnata 
muude süütegude või süütegude 
kategooriate loetellu lisamist, nagu 
keskkonnakuriteod (nt laevade põhjustatud 
merereostusega seotud süüteod), 
maksudest kõrvalehoidumise teatavad 
vormid, vihakuriteod, seksuaalne 
kuritarvitamine, sooline vägivald, 
digitaalsete vahendite kaudu toime pandud 
süüteod, näiteks identiteedivargus, 
vägivalla kasutamist või tõsist ohtu 
liikmesriikide avalikule korrale hõlmavad 
süüteod ja liikmesriikide põhiseadusliku 
terviklikkuse vastased kuriteod, mille 
toimepanemisel on kasutatud vägivalda, 
genotsiid, inimsusevastased kuriteod ja 
sõjakuriteod; rõhutab, et liikmesriigid 
peaksid ka senisest enam tõhustama 
õigusalast koostööd, õigusriiki ja 
põhiõigusi; rõhutab, et tihedam 
õigusalane koostöö selliste süütegude 
vallas aitaks liidul saavutada talle 
prioriteetsed eesmärgid ning tugevdada 
liidus demokraatia ja õigusriigi austamise 
kultuuri;

14. rõhutab, et süütegude üha 
sagedasema piiriülese mõõtme tõttu, 
näiteks keskkonnakuritegude (nt laevade 
põhjustatud merereostusega seotud 
süüteod), maksudest kõrvalehoidumise 
teatavad vormid, seksuaalse 
kuritarvitamise, soolise vägivalla, selliste 
digitaalsete vahendite kaudu toime pandud 
süütegude nagu identiteedivarguse, 
genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja 
sõjakuritegude puhul, on veelgi tähtsam, 
et liikmesriigid austaksid õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi, eelkõige seoses 
kohtusüsteemi sõltumatusega ja õigusega 
õiglasele kohtulikule arutamisele; tuletab 
meelde, et arvestades mõnes liikmesriigis 
üha suurenevaid puudujääke õigusriigi 
põhimõtte järgimisel ning täielikult 
ühtlustatud kindla kriminaalõiguse ja 
minimaalsete menetlusnormide 
puudumist, võib nende süütegude 
laiendamine, mille puhul ei ole vaja 
kahepoolse karistatavuse kontrolli, seada 
ohtu isikute põhiõigused;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 34a. on seisukohal, et rakendada tuleks 
karistussüsteemide tõhusat pikaajalist 
haldamist, vähendades kinnipeetavate 
arvu, kasutades sagedamini 
vabadusekaotuseta karistusi, näiteks 
üldkasulikku tööd, rahatrahve ja 
elektroonilist järelevalvet; rõhutab, et 
kinnipidamise alternatiivmeetmeid tuleks 
seega kaaluda kogu kriminaalõiguse 
ahela raames; kutsub komisjoni üles 
suurendama selleks tehtavaid 
jõupingutusi ning looma ELi vanglate ja 
kinnipidamistingimuste 
järelevalvemehhanismi;

Or. en
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Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. kutsub komisjoni üles uurima 
menetlusõigustega seonduvate täiendavate 
vahendite teostatavust, näiteks tõendite 
lubatavuse ja kinnipidamistingimuste kohta 
kohtueelsel kinnipidamisel, eriti Euroopa 
Nõukogu või kõrgemate standardite alusel, 
sealhulgas kohtueelse kinnipidamise 
tähtaegade kohta; märgib, et komisjon 
peaks seadma eesmärgiks kõrgeimad 
standardid, austades samal ajal 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid; kutsub komisjoni üles 
tugevdama teabevahendeid, mis on 
mõeldud riikide täidesaatvatele asutustele 
kohtueelse kinnipidamise ja vangistamise 
tingimuste kohta igas liikmesriigis; 

37. kutsub komisjoni üles uurima 
menetlusõigustega seonduvate täiendavate 
vahendite teostatavust, näiteks tõendite 
lubatavuse ja kinnipidamistingimuste kohta 
kohtueelsel kinnipidamisel, eriti Euroopa 
Nõukogu või kõrgemate standardite alusel, 
sealhulgas kohtueelse kinnipidamise 
tähtaegade kohta; märgib, et komisjon 
peaks seadma eesmärgiks kõrgeimad 
standardid, austades samal ajal 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid; usub, et vanglatingimuste ja 
kohtueelse kinnipidamise 
miinimumstandardite puudumine ELi 
tasandil, kohtueelse kinnipidamise 
viimase võimalusena kasutamise ja 
alternatiivsete lahenduste kaalumise 
piiramine koos vajakajäämistega 
juhtumite kohtulikuks aruteluks 
valmisoleku nõuetekohases hindamises 
võib põhjustada kahtlustatavate ja 
süüdistatavate põhjendamatut ja liiga 
kaua kestvat eelvangistuses viibimist; 
tuletab meelde, et COVID-19 pandeemia 
on seda olukorda on veelgi süvendanud; 
kutsub komisjoni üles saavutama ELi 
miinimumnormid, eelkõige need, mis 
puudutavad kriminaalmenetluslikke 
tagatisi ning vangla- ja 
kinnipidamistingimusi, ning tugevdama 
teabevahendeid, mis on mõeldud riikide 
täidesaatvatele asutustele kohtueelse 
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kinnipidamise ja vangistamise tingimuste 
kohta igas liikmesriigis; 
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Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 37a. rõhutab, et puudub mehhanism, 
mis tagaks, et määruse teinud 
õigusasutuse poolt antud tagatisi 
järgitakse nõuetekohaselt ka pärast 
üleandmist; palub komisjonil uurida 
võimalikke sellesuunalisi meetmeid;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. võtab teadmiseks Euroopa 
Inimõiguste Kohtu standardid, samuti 
direktiivis 2013/48/EL (mis käsitleb õigust 
kaitsjale) ja direktiivis 2010/64/EL (õiguse 
kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele) 
sätestatud nõuded; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et nii 
määrust tegevas kui ka määrust täitvas 
liikmesriigis tagatakse õigus kaitsjale ja 
juurdepääs õigusabile nii seaduse kohaselt 
kui ka praktikas; 

42. võtab teadmiseks Euroopa 
Inimõiguste Kohtu standardid, samuti 
direktiivis 2013/48/EL (mis käsitleb õigust 
kaitsjale) ja direktiivis 2010/64/EL (õiguse 
kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele) 
sätestatud nõuded; tuletab meelde, et 
piisava aja tagamine kohtuasja 
ettevalmistamiseks ning täielik ja kiire 
juurdepääs kohtuasja materjalidele 
parandaks esindamise kvaliteeti; rõhutab, 
et arvestades Euroopa vahistamismääruse 
piiriülest olemust, mis hõlmab sageli 
kostjaid, kes ei oska määrust täitva 
liikmesriigi keelt, on kostjale menetluse 
algstaadiumis suulise tõlke teenustele 
juurdepääsu tagamine ja eelkõige 
juristidega suhtleminesuhtlemise 
lihtsamaks muutmine õiglase 
kohtumenetluse oluline tagatis ja 
direktiivist 2010/64/EL tulenev nõue; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja 
liikmesriigid tagaksid, et nii määrust 
tegevas kui ka määrust täitvas liikmesriigis 
tagatakse õigus kaitsjale ja juurdepääs 
õigusabile nii seaduse kohaselt kui ka 
praktikas; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. märgib, et Euroopa 
vahistamismäärus on tulemuslik; leiab 
siiski, et Euroopa vahistamismääruse 
põhilised probleemid on seotud selle 
sidususe ja tõhususega, kus on veel 
arenguruumi, kuigi mõningaid küsimusi 
on tõstatatud ka seoses ELi väärtuste ja 
põhiõiguste järgimisega; 

43. märgib, et Euroopa 
vahistamismäärus on tulemuslik; leiab 
siiski, et Euroopa vahistamismääruse 
põhilised probleemid on seotud ELi 
väärtuste ja põhiõiguste järgimisega; 
rõhutab siiski, et probleeme on ka ühtsuse 
ja tõhususega; 
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