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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS

nõukogule ja komisjonile, mis käsitleb läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise 
Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) vahelise koostöölepingu üle
(2022/2025(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 16, artikli 82 
lõiget 1, artikli 87 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning eriti selle artikleid 7, 8, 47 ja 52;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi 
(EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste 
andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK (õiguskaitsedirektiiv)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta 
määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel 
liidu institutsioonides ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist3, eriti selle 
artikli 42 lõiget 1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning 
millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 
2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrust (EL) 
2019/1896, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/16245, 

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega 

1 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
2 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
3 ELT L 295, 21.11.2018, lk 39.
4 ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.
5 ELT L 295, 14.11.2019, lk 1.
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rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta7,

– võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori 25. mai 2021. aasta arvamust 8/2021 
soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi 
ELi ja Interpoli vahelise koostöölepingu üle,

– võttes arvesse kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna 2022. aasta 
veebruari uuringut „Ensuring the rights of EU citizens against politically motivated Red 
Notices“ (ELi kodanike õiguste tagamine poliitiliselt motiveeritud tagaotsimisteadete 
puhul),

– võttes arvesse Interpoli andmetöötluseeskirju,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsioone 2161 (2017) 
„Abusive recourse to the Interpol system: the need for more stringent legal safeguards“ 
(Interpoli süsteemi kuritarvitamine: vajadus täiendavate õiguslike kaitsemeetmete 
järele) ning 2315 (2019) „Interpol reform and extradition proceedings: building trust by 
fighting abuse“ (Interpoli reform ja väljaandmismenetlused: usalduse suurendamine 
kuritarvitamise vastu võitlemise kaudu),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta 
määrust (EL) 2019/817, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime 
raamistik piiride ja viisade valdkonnas ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, 
(EL) 2018/1726 ja (EL) 2018/1861 ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 
2008/633/JSK8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust (EL) 
2019/818, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja 
õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 
2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/8169,

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 4 ja artiklit 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0200/2022),

A. arvestades, et tänapäeva terrorism ning raske ja organiseeritud kuritegevus on 
dünaamilised, keerulised, uuenduslikud, globaliseerunud, liikuvad ja sageli 
riikidevahelised nähtused, mis nõuavad jõulist reageerimist ning tõhusamat ja 
koordineeritumat ELi koostööd rahvusvaheliste õiguskaitseasutuste ja organitega, nagu 

6 ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.
7 ELT L 295, 21.11.2018, lk 138.
8 ELT L 135, 22.5.2019, lk 27.
9 ELT L 135, 22.5.2019, lk 85.
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Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon (Interpol); arvestades, et komisjoni 
ELi 2020. aasta julgeolekuliidu strateegias kutsutakse liikmesriike üles tugevdama ELi 
ja Interpoli vahelist mitmepoolset koostööd ja koordineerimist, kuna see on ülioluline 
teabevahetusega seotud koostöö parandamiseks; arvestades, et parlamendi 17. detsembri 
2020. aasta resolutsioonis ELi julgeolekuliidu strateegia kohta10 rõhutatakse vajadust 
tugevama liikmesriikidevahelise koostöö järele ning parema koordineerimise järele ELi 
tasandil kõigi osalejate vahel;

B. arvestades, et tõhus täiel määral põhiõigusi austav rahvusvaheline koostöö on tõhusa 
õiguskaitse ja õigusalase koostöö oluline komponent, eriti kuriteoliikide puhul, mis 
hõlmavad isikuandmete töötlemist ja jagamist; arvestades, et isikuandmete töötlemise 
õiguspärasust reguleerib liidu andmekaitseõigustik ja arvestades, et see reguleerib ka 
kahepoolseid lepinguid peamiste partneritega, kellel on oluline roll ELi välise teabe ja 
võimalike tõendite kogumisel;

C. arvestades, et Interpol on maailma suurim rahvusvaheline kriminaalpolitsei 
organisatsioon ja ta etendab olulist rolli kogu maailmas; arvestades, et Interpoli aluseks 
on valitsustevaheline koostöö; arvestades, et nõukogu võttis detsembris 2021 vastu 
komisjonile antavad volitused pidada ELi nimel läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu 
üle, milles taotletakse tugevamat koostööd Interpoliga, sealhulgas võimalikku 
juurdepääsu Interpoli andmebaasidele ning operatiivkoostöö tugevdamist, ning 
läbirääkimised loodetakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks; arvestades, et ülioluline on 
tagada, et lõpliku kokkuleppega kehtestatakse töökindlad meetmed, mis tagavad liidu 
andmekaitseõigustikus sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimise ja 
koostöö abil saadud isikuandmete õigsuse, ning tagada, et mis tahes tulevase koostöö 
või isikuandmete vahetamise raames peetakse kinni põhiõigustest, sealhulgas 
andmekaitse ja privaatsuse kaitse õigustest;

D. arvestades, et EL ja Interpol teevad juba pikaajalist koostööd mitmetes õiguskaitsega 
seotud valdkondades ELi poliitikatsükli / EMPACT (kuritegevusega seotud ohte 
käsitlev valdkondadevaheline Euroopa platvorm) operatiivse rakendamise kaudu ning 
toetades liikmesriikide tegevusi koostöös ELi asutustega, nagu Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol), Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex), 
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania 
Seirekeskus ning Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet, lepingute või töökorralduste alusel; 
arvestades, et 5. novembril 2001 allkirjastasid Europol ja Interpol operatiivse lepingu, 
millele järgnes vastastikuse mõistmise memorandum, millega võimaldatakse 
isikuandmete edastamist nende kontaktametnike kaudu; arvestades, et 27. mail 2009 
allkirjastas Frontex Interpoliga koostöölepingu, millega luuakse koostöö raamistik, 
mille eesmärk on hõlbustada piiriülese kuritegevuse ennetamist, tuvastamist ja selle 
vastu võitlemist ning parandada piirijulgeolekut ebaseadusliku sisserände, inimeste 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu võitlemiseks;

E. arvestades, et üksikud ELi liikmesriigid saavad Interpoli liikmesriikidena otsepääsu 
Interpoli 19 andmebaasile, mis sisaldavad potentsiaalselt väärtuslikku teavet 
üksikisikute, varastatud vara, relvade ja ohtude kohta; arvestades, et nimetatud 

10 ELT C 445, 29.10.2021, lk 140.
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andmebaasid sisaldavad miljoneid andmeid teabega, mis võivad aidata otseselt võidelda 
raske ja organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu; arvestades, et Frontexil, 
Eurojustil ja Euroopa Prokuratuuril ei ole praegu nende volituste kohaselt mingit otsest 
ega päringutabamusel või selle puudumisel põhinevat juurdepääsu nendele 
andmebaasidele, kuna Interpoliga ei ole lepingut sõlmitud, mis on Interpoli andmete 
töötlemise eeskirjade alusel selleks vajalik;

F. arvestades, et ELi ja Interpoli koostöö on terrorismivastase võitluse valdkonnas juba 
praegu tihe; arvestades, et seda tuleks tõhustada ja laiendada uutele valdkondadele; 
arvestades, et menetlusi tuleks parandada, kiirendada ja ühtlustada hädavajalike 
operatiivvajadustega tegelemiseks, et hõlbustada kiiret juurdepääsu raske ja 
organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi alasele teabele ning rakendada kehtivaid liidu 
õigusakte;

G. arvestades, et EL on Interpoli suurim rahastaja, kelle vahendid on peamiselt suunatud 
teabevahetusele õiguskaitse valdkonnas, kuid hõlmavad ka piirihalduskoostööd ja 
suutlikkuse suurendamise tegevusi ning terrorismi ja raskete kuritegudega seotud 
projekte ja programme; arvestades, et see annab ELile olulise rolli Interpoli toimimise 
paremaks muutmisel ning eelkõige läbipaistvuse ja aruandekohustuse parandamisel;

H. arvestades, et uue lepinguga tuleks luua ajakohane ja sidus raamistik ELi asutuste ja 
ametite koostööks Interpoliga, tuginedes juba olemasolevatele koostööviisidele; 
arvestades, et leping peaks olema kooskõlas harta üldnõuetega, asjakohase liidu 
andmekaitseõigustikuga, nimelt ELi andmekaitsemäärus ja õiguskaitsedirektiiv, 
konkreetsete andmekaitsenõuete ja kaitsemeetmetega, mis on sätestatud ELi asutuste, 
ametite ja IT-süsteemide loomist käsitlevates alusaktides, ning asjakohase Euroopa 
Liidu Kohtu praktika ja põhiõiguste standarditega;

I. arvestades, et leping peaks vastama operatiivsetele vajadustele, võttes arvesse viimaseid 
suundumusi võitluses terrorismi ning piiriülese, rahvusvahelise ja raske organiseeritud 
kuritegevuse vastu; arvestades, et leping annab õigusliku aluse operatiivteabe 
vahetamiseks, sealhulgas isikuandmed, ning juurdepääsu asjakohastele Interpoli 
andmebaasidele liidu asutustele ja ametitele nende volituste alusel tingimusel, et leping 
on õiguslikult siduv ja jõustatav kõigi lepinguosaliste suhtes ning sisaldab kõiki 
vajalikke andmekaitsemeetmeid;

J. arvestades, et komisjoni soovituse kohta ei ole tehtud põhiõigustele avalduva mõju 
hinnangut;

K. arvestades, et ELi justiits- ja siseküsimuste valdkonna infosüsteemide liidu 
koostalitlusvõime õigusraamistiku vastuvõtmine 2019. aasta mais viis ELi ja Interpoli 
vaheliste ettevalmistavate kõnelusteni koostöölepingu sõlmimise vajaduse üle; 
arvestades, et ELis on praegu tõhustatud ja ühine andmetaristu politsei- ja õigusalase 
koostöö, varjupaiga ja rände ning piiride ja viisade jaoks olemas; arvestades, et see 
andmetaristu ning seda moodustavad IT-süsteemid ja ELi andmebaasid võimaldavad 
piiratud ja rangelt reguleeritud teabevahetust kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega;

L. arvestades, et uus leping peaks reguleerima Interpoli ja Europoli, Euroopa Prokuratuuri, 
Eurojusti ja Frontexi vahelist koostööd ja andma nendele asutustele, ametitele ja 
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liikmesriikidele nende vastavates alusaktides sätestatud ülesannete täitmisega rangelt 
seotud eesmärkideks otsese juurdepääsu kahele Interpoli andmebaasile: varastatud ja 
kaotatud reisidokumentideandmebaasile (SLTD) ning hoiatusteadetega seotud 
reisidokumentideandmebaasile (TDAWN) Euroopa otsinguportaali kaudu, kooskõlas 
ELi andmekaitsenõuetega ja austades täielikult põhiõigusi;

M. arvestades, et Interpol on oma põhikirja kohaselt kohustatud mitte abistama 
liikmesriike, kes oma tegevusega rikuvad rahvusvahelist inimõigustealast õigust;

N. arvestades, et valitsuse, rahvusvahelised ja valitsusvälised organisatsioonid esitavad 
jätkuvalt teateid selle kohta, et mõned liikmesriigid kuritarvitavad Interpoli teadete ja 
märgukirjade süsteemi poliitiliste oponentide, riigi inimõiguste kaitsjate, advokaatide, 
kodanikuühiskonna aktivistide ja ajakirjanike tagakiusamiseks, rikkudes seega 
rahvusvahelisi inimõiguste standardeid ja Interpoli enda eeskirju; arvestades, et 
komisjoni ja kodanikuühiskonna organisatsioonide teadete kohaselt on Interpol 
reforminud ja tugevdanud oma tagaotsimisteadete läbivaatamisprotsessi, samuti oma 
tugisüsteeme liikmesriikide riiklikele keskbüroodele, reforminud failide 
kontrollikomisjoni ülesehitust ja toimimist, mis tugevdab selle kaebuste esitamise 
mehhanismi, nimetanud ametisse andmekaitseametniku ning rakendanud õppimise ja 
teadmiste jagamise programmi; arvestades, et nendest reformidest hoolimata teeb 
endiselt tõsiselt muret Interpoli süsteemi võimalik kuritarvitamine, mis mõjutab 
põhiõigusi, kuna hiljutistes aruannetes rõhutatakse endiselt vajadust täiendavate 
õiguslike kaitsemeetmete, suurema läbipaistvuse ja reformide parema rakendamise 
järele; arvestades, et tagaotsimisteateid ja märgukirju käsitleva teabe ajakohastamise 
mehhanismid põhjustavad märkimisväärseid probleeme, kuna need teated ja 
märgukirjad jäävad mõnikord riiklikes andmebaasides kehtima, kuigi Interpoli 
peasekretariaat on neid ajakohastanud ja eemaldanud; arvestades, et nii kirjalikud 
allikad kui ka intervjuud valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega näitavad, et 
Interpoli kontrolliprotsess on endiselt ebajärjekindel;

O. arvestades, et Interpoli põhikirja artiklis 3 keelatakse igasugune poliitiline, sõjaline, 
religioosne või rassiline sekkumine või tegevus; arvestades, et viimastel aastatel on 
endiselt täheldatud mitme Interpoli liikmesriigi poolseid rikkumisi kõrgetasemeliste 
juhtumite puhul; arvestades, et poliitiliselt motiveeritud väljaandmised on sageli 
ajendatud tagaotsimisteate või tagaotsitava isiku kohta käiva märgukirja väärast 
väljaandmisest Interpoli poolt; arvestades, et Interpol teeb kättesaadavaks vaid väga 
piiratud teabe selle kohta, kuidas ta tagaotsimisteateid läbi vaatab, oma 
haldussuutlikkuse kohta seda teha ning nende läbivaatamiste tulemuste kohta, mille 
tagajärjel puudub läbipaistvus selles osas, kuidas Interpol teeb tööd, et tõhusalt võidelda 
poliitiliselt motiveeritud tagaotsimisteadete vastu; arvestades, et liikmesriigid ja muud 
rahvusvahelised organisatsioonid ei pääse piisavalt ligi teabele tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade üldise käsitlemise kohta; arvestades, et puudub teave riikide kohta, kes 
selliseid teateid taotlevad, selle kohta, kui palju taotlusi rahuldatakse ja kui palju tagasi 
lükatakse, mis on keeldumise põhjused, millistel riikidel läheb taotluste rahuldamises 
või tagasilükkamises paremini või halvemini, ning milline on selle praktika areng aja 
jooksul; arvestades, et see muudab võimatuks Interpoli peasekretariaadi 
kontrolliprotsessi, riiklike keskbüroode töö või riikide esitatud taotluste kvaliteedi 
hindamise;
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P. arvestades, et parlament väljendas oma 16. septembri 2021. aasta resolutsioonis 
inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides11 
sügavat muret, et Interpoli presidendi kandidaadiks nimetati ja sellele ametikohale 
määrati Araabia Ühendemiraatide siseministeeriumi peainspektor kindralmajor Ahmed 
Nasser Al Raisi ning kutsus Interpoli peaassamblee liikmeid ja eelkõige ELi 
liikmesriike üles uurima nõuetekohaselt väiteid selle kohta, et ta on rikkunud 
inimõigusi; arvestades, et 11. mail 2022 algatati Prantsusmaal Interpoli presidendi 
suhtes uurimine, mis käsitleb väidetavat piinamist;

Q. arvestades, et Euroopa Liidu ja Interpoli vaheline koostöö tugineb usaldusele Interpoli 
süsteemide ja siseprotsesside vastu; arvestades, et usaldus Interpoli tagaotsimisteadete 
ja märgukirjade süsteemi vastu põhineb Interpoli teadete väärkasutamise ennetamisel ja 
kiirel reageerimisel, mille panevad toime riigid, kes püüavad Interpoli süsteeme 
poliitilistel ja repressiivsetel eesmärkidel kasutada; arvestades, et Interpol peab tagama, 
et tema süsteemide kaudu asutusesiseselt töödeldavad andmed oleksid kooskõlas 
inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetega;

R. arvestades, et paljud autoritaarsed riigid on endiselt Interpoli liikmesriigid; arvestades, 
et viimastel aastatel on autoritaarsetel režiimidel olnud võimalus tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade süsteemi poliitiliselt kuritarvitada, kiusates inimesi taga väljaspool oma 
jurisdiktsiooni ning piirates reaalselt, praktiliselt ja jõhkralt nende elu ja põhiõigusi;

S. arvestades, et Venemaa sissetung Ukrainasse kujutab endast otsest ohtu 
rahvusvahelisele õiguskaitsealasele koostööle ja Venemaa jätkuv juurdepääs Interpoli 
andmebaasidele ohustab ELi ja Interpoli koostöö usaldusväärsust; arvestades, et 
Venemaa on andnud välja väga palju maailma tagaotsimisteadetest ja märgukirjadest 
ning et Venemaa on levitanud kõige rohkem poliitiliselt motiveeritud tagaotsimisteated, 
sealhulgas ELi kodanike vastu, näiteks Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate kohta, 
kes tegelesid 13. jaanuaril 1991. aastal Vilniuses toimunud sündmuste uurimisega; 
arvestades, et peale Venemaa on teised riigid tagaotsimisteadete süsteemi kasutanud, et 
ka oma kodanikke poliitiliselt sihikule võtta;

1. tuletab meelde, et ELi väärtused, põhiõigused ja liidu andmekaitseõigustik, nimelt ELi 
andmekaitsemäärus ja õiguskaitsedirektiiv, peavad moodustama liidu õiguskaitse alase 
koostööpoliitika aluse, tagades vajalikkuse, proportsionaalsuse, seaduslikkuse, süütuse 
presumptsiooni põhimõtete järgimise, vastutuse ja õiguskaitsevahendid ning samal ajal 
ka tõhusa kaitse üksikisikutele, eriti kõige haavatavamatele isikutele; tuletab lisaks 
meelde, et nende õiguste ja põhimõtete täitmine, sealhulgas õigus eraelu puutumatusele 
ja isikuandmete kaitsele, peaks olema õigus- ja julgeolekuvaldkonna digitaliseerimise 
ning paljude õigus- ja julgeolekusüsteemide, sealhulgas piiride koostalitlusvõime 
raamistiku väljatöötamise keskmes; rõhutab, et need põhimõtted peaksid olema ELi ja 
Interpoli vaheliste koostöölepingu läbirääkimiste keskmes;

2. rõhutab, et Interpoliga sõlmitav leping peab tingimata põhinema põhiõiguste harta, liidu 
andmekaitseõigustiku ning asjaomaste ELi asutuste, ametite ja suuremahuliste IT-
süsteemide loomist käsitlevates alusaktides ja nende vastavates volitustes 
kodifitseeritud konkreetsete andmekaitsenõuete ja kaitsemeetmete täielikul järgimisel; 
rõhutab seetõttu, et nõukogu otsus kavandatava lepingu võimaliku sõlmimise kohta 

11 ELT C 117, 11.3.2022, lk 109.
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peaks põhinema Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 16;

3. märgib, et enne soovituse vastuvõtmist nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba 
alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Interpoli vahelise koostöölepingu üle, ei viinud 
komisjon läbi mõjuhinnangut põhiõiguste järgimise kohta iga kavandatava meetme 
vajalikkuse ja proportsionaalsuse suhtes ega selle kohta, kas on õiguslikult teostatav 
kõigi kavandatud meetmete hõlmamine ühe üldise lepinguga;

4. soovitab komisjonil järgida nõukogu eristust õiguskaitse, kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö ning piiride haldamise alla kuuluva piirijulgeoleku valdkonna vahel;

5. soovitab komisjonil tagada juurdepääs Interpoli erinevatele andmebaasidele ELi 
erinevate asutuste vajaduste alusel ja nende pädevuste alusel, mis on sätestatud 
erinevate ELi asutuste ja ametite asjakohastes volitustes; tuletab meelde, et Interpoli 
andmebaasid sisaldavad miljoneid andmeid teabega, mis võivad aidata potentsiaalselt 
võidelda kuritegevusega; tuletab siiski meelde, et neis andmebaasides olevate andmete 
täpsuse, usaldusväärsuse ja päritolu puhul esineb dokumenteeritud probleeme, millega 
tuleks tegeleda;

6. rõhutab, et komisjon peaks tagama ELi liikmesriikidele ning ELi asutustele ja ametitele 
kontrollitud juurdepääsu Interpoli andmebaasidele, samuti ka vajalikud konkreetsed, 
spetsiifilised ja tulemuslikud kaitsemeetmed iga kavandatavas lepingus hõlmatud 
koostööviisi kohta, et tagada täielik kooskõla liidu andmekaitseõigustikuga, 
konkreetsete kaitsemeetmete ja andmekaitsenõuetega, mis on sätestatud liidu asutuste, 
ametite ja suuremahuliste IT-süsteemide õiguslikes alustes, ning põhiõigustega; 
rõhutab, et seoses kontrollitud juurdepääsuga andmebaasidele peaks leping vähemalt 
vastama koostalitlusvõime määrustes12, Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
määruse13 õiguslikus aluses ja määruses (EL) 2016/794 sätestatud kaitsemeetmetele;

7. soovitab, et komisjon räägiks Interpoliga läbi nõuded, mis on seotud Interpoli 
andmebaasides sisalduva teabe kvaliteedi ja kontrollitavuse kõrge tasemega ning 
teabeallikate läbipaistvusega;

8. ootab läbirääkimiste ajal erilist valvsust eri andmebaasides sisalduvate isikuandmete 
tundlikkuse tõttu ja seetõttu, et enamik kolmandaid riike, kes on Interpoli liikmed, ei 
paku piisavat andmekaitset ega ole ELi toimimise lepingu operatiivsete isikuandmete 
vahetamist käsitleva artikli 218 alusel ELiga sõlmitud rahvusvahelise lepingu pooled;

9. palub komisjonil kehtestada vajalikud jõulised kaitsemeetmed ja tagatised, et tagada 
kooskõla ELi andmekaitsenõuete ja põhiõigustega, selleks et Frontexis ja ELi 
liikmesriikides loodud ETIASe kesküksus saaks juurdepääsu Interpoli SLTD ja 
TDAWN andmebaasidele Euroopa otsinguportaali kaudu ning samuti kaitsemeetmed ja 
tagatised muudetud viisainfosüsteemi (VIS) määruse14 tõhusaks rakendamiseks, millega 
lubatakse ELi liikmesriikidel juurde pääseda Interpoli SLTD ja TDAWN 

12 Määrus (EL) 2019/817 ja määrus (EL) 2019/818.
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, 
(EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1).
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi 
(VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60).
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andmebaasidele Euroopa otsinguportaali kaudu viisade ja elamislubade taotluste 
menetlemisel; rõhutab, et päringutabamuse korral ei tohi jagada teavet Interpoliga ega 
Interpoli sisestatud andmete omanikuga, ning tuletab meelde, et nagu on ette nähtud 
ETIASe ja VISi määrustes, ei võrdle need kaks süsteemi oma andmeid Interpoli 
andmebaasidega seni, kuni selles on kokku lepitud ja sellel on praktilised tagatised;

10. soovitab sätestada kavandatavas lepingus selgelt, millistel ELi ametitel peaksid olema 
juurdepääsuõigused millisele Interpoli konkreetsele andmebaasile ning milliste oma 
konkreetsete ülesannete ja eesmärkide tõttu; on seisukohal, et kavandatav leping ei 
tohiks panna ELi ametitele kohustust teha Interpoliga koostööd rohkem, kui on juba 
sätestatud asjakohases liidu õiguses;

Andmekaitse, isikuandmete töötlemine ja säilitamine, õiguskaitse

11. palub komisjonil veenduda, et leping on kooskõlas ELi andmekaitseõigustikuga ning 
kaitseb üksikisikute põhiõigusi ja -vabadusi, tagades selle lepingu alusel töödeldavate 
isikuandmete kaitse taseme, mis on sisuliselt samaväärne ELi esmaste ja teiseste 
õigusaktidega tagatud kaitsega; rõhutab, et kavandatav koostööleping ei tohiks 
nõrgendada füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige nende andmekaitse- ja 
privaatsusõigust, ning et lepinguga tuleks näha ette tõhusad õiguskaitsevahendid nende 
õiguste mis tahes rikkumise korral;

12. rõhutab, et leping peaks liidu andmekaitseõigustiku alusel tagama, et isikuandmete 
edastamine oleks piisav, asjakohane ja piirduks sellega, mis on vajalik nende edastamise 
eesmärgi saavutamiseks ja mis on sellega proportsionaalne; rõhutab lisaks, et sellega 
tuleks ette näha võimalus kehtestada mis tahes juurdepääsu või kasutamise piirangud, 
sealhulgas piirata edasisaatmist või kustutamist edastamise ajal; rõhutab samuti, et 
tagatud peavad olema andmesubjektide kohtulikult kaitstavad ja tõhusad õigused;

13. peab vajalikuks nõuda, et andmete edastamise eesmärgid oleksid lepingus selgelt 
määratletud ning keelatud oleks igasugune edasine andmete töötlemine, mis ei ole algse 
eesmärgiga kooskõlas; leiab, et lepingus tuleb selgelt märkida, et otsused, mis 
põhinevad ainult isikuandmete automaatsel töötlemisel ilma inimese sekkumiseta on 
keelatud;

14. rõhutab, et kavandatavas lepingus tuleks selgelt sätestada menetlused seoses Interpoli 
kohustusega teavitada isikuandmetega seotud rikkumisest ning kirjeldada rikkumisest 
teatamisel esitatavat miinimumteavet; palub komisjonil lepingus tagada, et Interpol 
teavitaks asjaomaseid ELi asutusi ja liikmesriikide ametiasutusi, sealhulgas riiklikke 
andmekaitseasutusi isikuandmetega seotud rikkumistest põhjendamatu viivituseta ja 
võimaluse korral 72 tunni jooksul;

15. soovitab, et järelevalvet vaadatud andmete üle teostaks üks või mitu sõltumatut 
andmekaitse eest vastutavat asutust, kellel on tõhusad uurimis- ja sekkumisvolitused 
ning volitused võtta vastu üksikisikute kaebusi nende isikuandmete kasutamise kohta;

16. soovitab komisjonil tagada, et Interpol ei säilitaks isikuandmeid kauem, kui on vajalik 
nende edastamise eesmärgi saavutamiseks; sellega seoses eeldab, et lepinguga tagatakse 
isikuandmete säilitamise, sealhulgas säilitamispiirangute, läbivaatamise, parandamise ja 
kustutamise selged ja konkreetsed normid;



RR\1259527ET.docx 11/24 PE731.600v02-00

ET

17. palub komisjonil tagada kohtulikult kaitstav ja tõhus õigus haldus- ja õiguskaitsele ja 
tõhusad õiguskaitsevahendid igale andmesubjektile, see tähendab igale isikule, kelle 
andmeid selle lepingu alusel töödeldakse;

18. rõhutab, et lepingus on selgelt kirjas, et Interpolile ei anta otsest ega kaudset vastastikust 
juurdepääsu ELi andmebaasidele;

Koostalitlusvõime

19. rõhutab, et õiguskaitsealane koostöö ja teabe jagamine on olulised vahendid 
kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemiseks ning õigusemõistmiseks, kuid need peavad 
olema suunatud ja nende suhtes tuleb kohaldada asjakohaseid ja eelnevalt kindlaks 
määratud kaitsemeetmeid ja kontrolle; rõhutab, et need peaksid tegelema eelkõige 
põhiõiguste probleemidega, parandades andmekvaliteeti, vähendades kallutatust, 
tuvastades vigasid ja vältides mis tahes diskrimineerimist otsustusprotsessis;

20. soovitab pöörata erilist tähelepanu põhiõigustega seotud probleemidele ning vajadusele 
piisavate leevendusmeetmete ja diskrimineerimisvastaste mehhanismide järele, samuti 
täiustatud andmekvaliteedile ja -kaitsele eesmärgiga kehtestada raamistik tulevikus ELi 
ja Interpoli teabesüsteemide tihedamaks ühendamiseks politsei- ja õigusalase koostöö, 
varjupaiga ja rände ning integreeritud piirihalduse ja viisade valdkonnas, tagades 
äärmiselt olulise õigusraamistiku praegustele ja tulevastele arengutele ELi digitaristus;

21. soovitab, et pidades silmas eeskirju, mis reguleerivad juurdepääsu isikuandmetele ja 
teabe jagamist erinevates ELi süsteemides ja andmebaasides, tuleks Interpoliga 
sõlmitava tulevase koostöölepingu tingimustes sätestada kaitsemeetmed ja tagatised, 
mis on vajalikud selleks, et liikmesriigid ja asjaomased ELi ametid saaksid Euroopa 
otsinguportaali kaudu kontrollitud juurdepääsu Interpoli andmebaasidele, kui see on 
vajalik nende ülesannete täitmiseks, kooskõlas oma juurdepääsuõigustega ja sellist 
juurdepääsu käsitlevate ELi või siseriiklike õigusaktidega ning täielikus kooskõlas ELi 
andmekaitsenõuete ja põhiõigustega;

22. tuletab meelde, et Interpoli andmebaasid sisaldavad suurt hulka andmeid kolmandate 
riikide kodanike reisidokumentide kohta ning et neid andmebaase kasutades oleks 
võimalik minimeerida teabelünki, suurendada päringutabamuste arvu ning parandada 
sellest tulenevalt ETIASe ja muudetud VISi määruse tegevustulemusi; rõhutab, et 
Interpoliga sõlmitavas koostöölepingus tuleks sätestada nõutav õiguslik alus, sealhulgas 
andmekaitsemeetmed ja -tagatised, ning sellega tuleks lubada Euroopa otsinguportaalil 
luua otsene ühendus Interpoli andmebaasidega; rõhutab, et koostöölepinguga tuleks 
tagada ka võimalus luua turvaline Euroopa otsinguportaali ja ETIASe ühendus Interpoli 
IT-taristuga, et võimaldada juurdepääsu Interpoli andmebaasidele;

23. rõhutab, et kooskõlas praeguse ELi raamistikuga peaks uue lepinguga tagama, et 
Interpoli SLTD ja TDAWNi andmebaasides Euroopa otsinguportaali kaudu 
koostalitlusvõimet kasutades tehtavad automaatsed päringud tehakse nii, et Interpoli 
hoiatusteate omanikriigile mingit teavet ei anta;

Andmete edastamine ja edasised edastamised

24. tuletab meelde, et liidu andmekaitseõigustiku kohaselt on isikuandmete edastamine 
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EList kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele lubatud üksnes 
juhul, kui sellise teabe saajad suudavad tagada liidule sisuliselt samaväärse 
isikuandmete kaitse taseme; rõhutab sellega seoses, et kaitse piisavuse otsuse 
puudumisel Interpoli kohta peaks see leping kujutama õiguslikku alust, mis võimaldab 
edastada isikuandmeid Interpolile, tingimusel et see on õiguslikult siduv ja jõustatav 
kõikide lepinguosaliste suhtes ning sisaldab asjakohaseid andmekaitsemeetmeid;

25. rõhutab, et selliste isikuandmete edastamine, mis paljastavad rassilise või etnilise 
päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, kuuluvuse 
ametiühingusse, geneetilised andmed, füüsilise isiku täpset tuvastamist võimaldavad 
biomeetrilised andmed ning andmed isiku tervisliku seisundi, seksuaalelu või 
seksuaalse sättumuse kohta, peaks olema lubatud üksnes erandjuhtudel ning kui selline 
edastamine on konkreetsel juhul vajalik ja proportsionaalne lepingu kohaldamisalasse 
kuuluvate kuritegude ennetamiseks või nende vastu võitlemiseks; rõhutab, et lepingus 
tuleb ette näha asjakohased kaitsemeetmed, et tegeleda andmete eriliikide töötlemisega 
seotud konkreetsete ohtudega, eelkõige alaealiste ja kuritegude ohvrite jaoks;

26. soovitab piirata isikuandmete edasisaatmise erandite kohaldamist ELi 
andmekaitsemääruse V peatükis sätestatud juhtudega; rõhutab, et täiel määral tuleb 
järgida asjaomaste ELi ametite või organite asutamist käsitlevates määrustes sätestatud 
erinõudeid, sealhulgas Europoli ja Euroopa Prokuratuuri operatiivandmete edastamisega 
seotud erisätteid;

27. soovitab lepinguga tagada, et isikuandmete edastamise suhtes kehtiksid 
konfidentsiaalsuskohustused ning et see peab olema vajalik ja proportsionaalne lepingus 
määratletud eesmärkidel, milleks on kuritegude ennetamine, uurimine, avastamine ja 
nende eest vastutusele võtmine, avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmine 
ja välispiiride kaitse;

28. soovitab lepingus selgesõnaliselt sätestada, et ELi poolt Interpolile edastatud 
isikuandmeid ei kasutata surmanuhtluse või mis tahes vormis julma ja ebainimliku 
kohtlemise taotlemiseks, määramiseks või täideviimiseks, ning et isikuandmeid ei 
edastata, kui selleks esineb mis tahes oht;

Tagaotsimisteated ja märgukirjad

29. rõhutab tulevast koostööd silmas pidades, et vaatamata hiljutistele reformidele on 
läbipaistvus ja usaldusväärsus Interpolis jätkuvalt probleem nii üksikisiku kui ka 
organisatsiooni tasandil, nagu ka kättesaadava statistilise teabe puudumine tema teadete 
ja märgukirjade süsteemi toimimise kohta; kutsub seetõttu komisjoni üles tagama 
Interpolilt lubadust ja tagatisi, et arendatakse edasi vajalikke struktuure ja eeskirju ning 
sisulisi vahendeid, mis võimaldavad taotluste, läbivaatamiste, vaidlustuste, paranduste 
ja kustutamiste järjepidevat ja läbipaistvat menetlemist;

30. kutsub komisjoni üles esitama läbirääkimistel kindla nõudmise, et Interpol parandaks 
oma tagaotsimisteadete ja märgukirjade läbivaatamise süsteemi läbipaistvust, eelkõige 
teadete ja märgukirjade rakkerühma rolli ja tööd; kutsub komisjoni üles kasutama 
Interpoliga peetavaid läbirääkimisi, et paluda organisatsioonil koostada, ajakohastada ja 
teha kättesaadavaks menetluslikud ja sisulised vahendid tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade õiguslikuks käsitlemiseks, tagades taotluste, läbivaatamiste, vaidlustuste, 
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paranduste ja kustutamiste järjepideva ja läbipaistva menetlemise;

31. soovitab tõhususe suurendamiseks ja läbipaistvuse parandamiseks avaldada igal aastal 
statistilised andmed tagaotsimisteadete ja märgukirjade töötlemise kohta, sealhulgas 
teave esitatud teadete arvu, päritoluriigi, kuriteoliigi, keeldumise põhjuse ja põhjenduste 
ning karistuste kohta kuritarvitamise korral; kutsub komisjoni üles tagama, et statistilisi 
andmeid selle kohta, kuidas ELi liikmesriigid käsitlevad vahistamistaotlusi 
tagaotsimisteate alusel ja märgukirju, kogutaks kõigi liikmesriikide kohta;

32. rõhutab, et Interpol peaks selle lepingu raames töötama välja tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade avalikud riskiprofiilid, mis põhinevad eelmises lõikes osutatud iga-
aastastel statistilistel andmetel, mis võimaldaks hinnata taotluse esitanud riikide poolse 
kuritarvitamise ohtu ning aitaks hinnata Interpoli jõustamismehhanismide tõhusust;

33. kutsub komisjoni üles selle lepinguga seoses uurima võimalikke viise, kuidas Euroopa 
otsinguportaal saaks tegeleda poliitiliselt põhjendatud tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade probleemiga, mis oleks praktikas üks vahendeid, mis võib mõnes 
olukorras osutuda tõhusaks poliitiliselt motiveeritud tagaotsimisteadete taotluste vastu;

34. tuletab meelde nõukogu avaldust Interpoli tagaotsimisteadete kohta määruse 
(EL) 2022/991 (mis puudutab Europoli volitusi)15 vastuvõtmise raames, millega 
toetatakse Interpolis tehtud jõupingutusi, et vältida tagaotsimisteadete ja märgukirjade 
kuritarvitamist poliitilistel eesmärkidel ja inimõiguste rikkumist, ning nõutakse, et 
Interpol ja tema riiklikud keskbürood vahetaksid selles küsimuses jätkuvalt ja 
korrapäraselt teavet, et suurendada teadlikkust meetmetest, mida liikmesriikidel tuleks 
võtta koostöös Interpoliga;

35. ootab, et nõukogu peaks kinni endale võetud kohustusest toetada jätkuvalt Interpoli 
andmete kvaliteeti ja nõuetele vastavust käsitlevate kehtivate standardite ja menetluste 
edendamisel;

36. kutsub komisjoni üles tegutsema ka liidusiseselt, kasutades ELi julgeolekuraamistikus 
olemasolevaid tehnilisi vahendeid, ja looma ELi liikmesriikide jaoks 
kontrollimehhanismi, et vahetada teavet poliitiliselt motiveeritud tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade tuvastamise ja eemaldamise, selle valdkonna parimate tavade ning 
tagaotsimisteateid koostavate kolmandate riikide riskiprofiilide kohta;

37. kutsub komisjoni üles tunnistama ohtu, et autoritaarsed režiimid õõnestavad 
süstemaatiliselt usaldusel põhinevat rahvusvahelist õiguskaitsealast koostööd, 
kuritarvitades Interpoli pakutavaid vahendeid; kutsub komisjoni üles ergutama Interpoli 
suurendama oma jõupingutusi, et võidelda tulemuslikult sellise üleastumise vastu;

38. kutsub komisjoni üles lisama lepingusse sätted Interpoli toetamise kohta, et suurendada 
toimikute kontrollimise komisjonis tagaotsimisteadete ja märgukirjadega tegelevate 
töötajate praegust väikest arvu ning parandada tagaotsimisteadete ja märgukirjade 
toimimist käsitlevat statistilist teavet; kutsub komisjoni üles kasutama ELi rolli ja mõju, 

15 Määrus (EL) 2022/991, millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 selles osas, mis puudutab Europoli 
koostööd eraõiguslike isikutega, Europolis isikuandmete töötlemist kriminaaluurimiste toetamiseks ning 
Europoli rolli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas, ELT L 169, 27.06.2022, lk 1.
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et toetada parandusi, mis tugevdavad teadete ja märgukirjade kaitset väärkasutuse eest;

Venemaa

39. võtab teadmiseks Interpoli peasekretäri teadaande, et rakendatakse tõhustatud 
järelevalvemeetmeid, et tuvastada ja vältida Interpoli süsteemide mis tahes edasist 
kuritarvitamist Venemaa poolt; on siiski jätkuvalt mures, et järelevalve üksi ei vähenda 
täielikult Venemaa poolse kuritarvitamise riske; rõhutab seetõttu, et arvestades praegust 
eriolukorda, sealhulgas Venemaa ränki rahvusvahelise õiguse rikkumisi ja reeglitel 
põhineva rahvusvahelise süsteemi eiramist, peaksid Interpoli täitevkomitee ja 
peasekretariaat võtma viivitama kindlad meetmed, et peatada Venemaa Föderatsiooni ja 
Valgevene juurdepääsuõigused Interpoli süsteemidele, kuna nende tegevus ohustab 
otseselt rahvusvahelist õiguskaitsealast koostööd ja kujutab endast põhiõiguste tõsist 
rikkumist; nõuab tungivalt, et Interpoli täitevkomitee valmistaks ette ja esitaks 
peaassambleele vajalikud muudatused Interpoli põhikirjas, mis võimaldaks Interpoli 
liikmesriikide liikmelisust peatada, ning palub ELi liikmesriikidel seda algatust toetada, 
et peatada Venemaa ja teiste riikide liikmelisus, kes kuritarvitavad pidevalt Interpoli 
poliitilistel põhjustel; nõuab tungivalt, et Interpoli peasekretariaat esitaks 
täitevkomiteele ettepaneku parandusmeetmete kohta Venemaa Föderatsiooni suhtes 
Interpoli andmetöötluseeskirjade artikli 131 lõike 3 alusel, sealhulgas Venemaa riikliku 
keskbüroo juurdepääsuõiguste peatamise kohta;

40. soovitab tungivalt, et komisjon teeks selle lepingu raames ettepaneku tõhustatud 
järelevalvemeetmeteks seoses Venemaa ametivõimude poolt Ukrainas enne sõda välja 
antud teadete ja märgukirjadega; kutsub komisjoni üles andma liikmesriikidele nõu 
konkreetsete meetmete kohta, mida kohaldada Venemaa ametivõimude välja antud 
teadete ja märgukirjadega seotud küsimuste suhtes enne sõda ja praeguses olukorras;

Lõpetuseks

41. nõuab, et lepingus nähtaks ette võimalus leping peatada või lõpetada, kui üks pooltest 
rikub selle mis tahes sätteid, eelkõige isikuandmete kohta käivaid sätteid, täpsustades, et 
isikuandmeid, mis kuuluvad selle lepingu kohaldamisalasse ja on edastatud enne selle 
lepingu peatamist või lõpetamist, võib edasi töödelda kooskõlas lepingu tingimustega;

42. on seisukohal, et kavandatav leping peaks sisaldama klauslit komisjoni 
läbivaatamisaruande kohta kolm aastat pärast jõustumist ja seejärel iga kolme aasta 
tagant, milles hinnatakse lepingu tõhusat rakendamist ja põhiõiguste austamist; peab 
oluliseks, et lepinguga nähtaks ette järelevalvemehhanism ja korrapärased läbivaatused, 
et hinnata lepingu toimimist seoses asjaomaste liidu ametite operatiivvajadustega, 
sealhulgas statistika Interpoli andmete abil vahistatud ja süüdi mõistetud kurjategijate 
arvu kohta, ning andmekaitse ja muude põhiõiguste järgimist;

43. soovitab, nagu Euroopa Liidu Kohus kinnitas oma 8. septembri 2016. aasta arvamuses 
Kanada ja Euroopa Liidu vahelise lepingu eelnõu kohta, mis käsitleb broneeringuinfo 
edastamist Euroopa Liidust Kanadale, et lepingu viited sisaldaksid ka kogu asjakohast 
materiaalõiguslikku alust, sealhulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16;

44. soovitab, et mis tahes vaidluste lahendamine läbirääkimiste käigus kuuluks Euroopa 
Liidu Kohtu lõplikku pädevusse;
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45. kutsub komisjon üles andma Euroopa Parlamendile aru läbirääkimiste käigu ja 
tulemuste kohta korrapäraselt ning alati, kui seda nõutakse; tuletab meelde, et Euroopa 
Parlamendil on volitused anda nõusolek kavandatava koostöölepingu sõlmimiseks ja 
seetõttu tuleks ta tihedalt kaasata läbirääkimisprotsessi; kutsub komisjoni üles tagama, 
et parlamendile aru andmine oleks osa koostöölepingus ette nähtud järelevalve- ja 
hindamismehhanismidest;

°

° °

46. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja 
Interpolile.
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VÄLISKOMISJONI ARVAMUS

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

soovituste kohta läbirääkimisteks Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei 
Organisatsiooni (Interpol) vahelise koostöölepingu üle
(2022/2025(INI))

Arvamuse koostaja: David Lega

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 88 ja 218,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 49,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, eriti selle artiklit 9,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) põhikirja, 
eriti selle artiklit 2, mis kohustab organisatsiooni tegutsema inimõiguste 
ülddeklaratsiooni põhimõtteid järgides, ja artiklit 3, mille kohaselt organisatsioonil on 
vastavalt neutraalsuse põhimõttele rangelt keelatud osaleda poliitilise, sõjalise, usulise 
või rassilise iseloomuga sekkumises või tegevuses,

– võttes arvesse 1957. aasta väljaandmise Euroopa konventsiooni, mida on ajakohastatud 
lisaprotokollidega 1975., 1978., 2010. ja 2012. aastal,

– võttes arvesse ÜRO 1998. aasta detsembri deklaratsiooni üksikisikute, rühmituste ja 
ühiskondlike organite õiguse ja vastutuse kohta edendada ja kaitsta üldtunnustatud 
inimõigusi ja põhivabadusi, eriti selle artiklit 6,

– võttes arvesse Genfi konventsiooni ja pagulasseisundi protokolli, eriti selle artiklit 8,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eriti selle artiklit 5,

– võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 2018. aasta novembri ülevaadet 
ELi toetuse kohta inimõiguste kaitsjatele kogu maailmas,
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni tellitud uuringut „Interpoli 
tagaotsimisteadete väärkasutamine ja selle mõju inimõigustele – hiljutised arengud“, 
mille koostas 2019. aasta jaanuaris liidu välispoliitika peadirektoraadi välissuhete 
poliitikaosakond,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 15. oktoobri 2019. aasta 
aruannet „Interpol reform and extradition proceedings: building trust by fighting abuse“ 
(Interpoli reform ja väljaandmismenetlused: usalduse suurendamine kuritarvitamise 
vastu võitlemise kaudu),

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 29. novembri 2019. aasta 
resolutsiooni nr 2315 „Interpol reform and extradition proceedings: building trust by 
fighting abuse“ (Interpoli reform ja väljaandmismenetlused: usalduse suurendamine 
kuritarvitamise vastu võitlemise kaudu),

– võttes arvesse nõukogu 19. juuli 2021. aasta otsust (EL) 2021/1312, millega antakse 
luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei 
Organisatsiooni (Interpol) vahelise koostöölepingu üle1,

– võttes arvesse oma 16. septembri 2021. aasta resolutsiooni inimõiguste kaitsja Ahmed 
Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides2,

– võttes arvesse kodanikuühiskonna resolutsiooni, mis võeti vastu enne 23.–25. novembril 
2021. aastal Istanbulis toimunud Interpoli 89. peaassambleed,

A. arvestades, et Interpol on maailma suurim rahvusvaheline kriminaalpolitsei 
organisatsioon; arvestades, et ELil on Interpoli suurima rahastajana oluline roll selle 
organisatsiooni toimimise mõjutamisel, eelkõige selle läbipaistvuse ja aruandekohustuse 
parandamisel;

B. arvestades, et 2021. aasta detsembris alustas komisjon ELi nimel läbirääkimisi 
rahvusvahelise lepingu üle, millega taotletakse tugevamat koostööd Interpoliga, 
sealhulgas juurdepääsu organisatsiooni andmebaasidele ning operatiiv- ja strateegilise 
koostöö tugevdamist; arvestades, et komisjon loodab need läbirääkimised lõpule viia 
2022. aasta lõpuks;

C. arvestades, et leping võimaldaks ELi asutustele juurdepääsu Interpoli andmebaasidele 
kooskõlas nende volitustega ning peaks vastama ELi andmekaitsekorrale ja inimõiguste 
standarditele;

D. arvestades, et koostalitlusvõime määruses (EL) 2019/8183 keelatakse selgesõnaliselt 
isikuandmete edastamine või nende kättesaadavaks tegemine ELi mittekuuluvale riigile, 
rahvusvahelisele organisatsioonile või eraõiguslikule isikule;

E. arvestades, et tuleb leida mõistlik tasakaal raskete kuritegude eest karistamatuse 

1 ELT L 287, 10.8.2021, lk 2.
2 ELT C 117, 11.3. 2022, lk 109.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/818, millega luuakse ELi 
infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas 
(ELT L 135, 22.5.2019, lk 8).



PE731.600v02-00 18/24 RR\1259527ET.docx

ET

ärahoidmise ja nende isikute õiguste austamise vahel, kelle andmeid Interpol vahetab 
või kelle andmeid Interpoliga vahetatakse;

F. arvestades, et tagaotsimisteadete arv on viimase kümne aasta jooksul järsult 
suurenenud;

G. arvestades, et Interpol on reforminud ja tugevdanud oma tagaotsimisteadete 
läbivaatamisprotsessi; arvestades, et siiski valmistab endiselt tõsist muret asjaolu, et 
autoritaarsed riigid kuritarvitavad andmete jagamist inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, 
advokaatide, kodanikuühiskonna aktivistide ja poliitiliste vastaste tagakiusamiseks 
teadliku sihikulevõtmise ja muude kuritarvitamise vormide kaudu;

H. arvestades, et Interpoli andmete jagamisel, sealhulgas tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade eesmärgil, võib olla tõsine negatiivne mõju sihtmärgiks olevate isikute 
inimõigustele, sealhulgas õigusele vabadusele ja turvalisusele ning õigusele õiglasele 
kohtulikule arutamisele;

I. arvestades, et poliitiliselt motiveeritud tagaotsimisteated ja märgukirjad võimaldavad 
autoritaarsetel režiimidel taga kiusata inimõiguste kaitsjaid, kodanikuühiskonna 
aktiviste, ajakirjanikke, advokaate ning poliitilisi vastaseid, rikkudes rahvusvahelisi 
inimõiguste standardeid;

J. arvestades, et Interpol on oma eeskirjade kohaselt kohustatud mitte abistama liikmeid, 
kes tegutsevad rahvusvahelist inimõigustealast õigust rikkudes; arvestades, et Interpoli 
andmetöötluseeskirjade artiklis 131 on sätestatud võimalus peatada juurdepääs Interpoli 
andmebaasidele, kui riiklikul keskbürool või rahvusvahelisel üksusel on raskusi 
andmete töötlemisel Interpoli infosüsteemis või kui ta ei täida oma kohustusi;

K. arvestades, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on korduvalt nõudnud 
Interpoli reformimist; arvestades, et assamblee märgib kahetsusega, et mitmeid 
soovitusi ei ole siiani rakendatud, eelkõige neid, mis on ette nähtud Interpoli töö 
läbipaistvuse ja nende riikide aruandekohustuse parandamiseks, kelle riiklikud 
keskbürood kuritarvitavad Interpoli vahendeid;

L. arvestades, et parlament on väljendanud sügavat muret ametisoleva Interpoli presidendi 
kandidatuuri ja ametisse valimise suhtes; arvestades, et 11. mail 2022 algatati 
Prantsusmaal Interpoli presidendi suhtes uurimine, mis käsitleb väidetavat piinamist;

1. rõhutab, et koostöö ja teabe jagamine on olulised vahendid kuritegevuse ja terrorismi 
vastu võitlemiseks ning õigusemõistmiseks, kuid need peavad olema rahvusvaheliste 
inimõiguste standardite ning vajalikkuse, proportsionaalsuse, seaduslikkuse ja koostöö 
põhimõtetega täielikus kooskõlas, et tagada õigusriigi põhimõtete järgimine;

2. usub, et ülioluline on tagada, et lõpliku kokkuleppega panustataks võitlusesse 
karistamatuse vastu tõsiste kuritegude eest, garanteerides samas nende isikute õiguste 
austamise, kelle andmeid Interpol vahetab või kelle andmeid Interpoliga vahetatakse, 
eelkõige nende õiguse andmekaitsele ja privaatsusele ning õiglasele kohtumõistmisele; 
peab kahetsusväärseks, et komisjon ei hinnanud enne lepingu läbirääkimiste alustamist 
selle mõju inimõigustele; nõuab, et selline hindamine viidaks kiiremas korras läbi; 
nõuab, et inimõiguste mõjuhinnangu tulemusi jagataks kaasseadusandjatega;
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3. kutsub liikmesriike üles täitma Europoliga sõlmitud koostöölepingute raames võetud 
kohustust ning toetama Interpoli kõrgeima taseme inimõiguste standardite edendamisel 
ja tõhustamisel, sealhulgas mis puudutab inimkaubanduse kõiki vorme ning soolise 
perspektiivi edasist tugevdamist; palub, et komisjon töötaks välja konkreetsed suunised 
selle kohta, kuidas õiguskaitseasutused peaksid oma tegevuses ja eelkõige koostöös 
teiste rahvusvaheliste õiguskaitseasutustega sooküsimusi ja inimõigusi käsitlevaid 
eksperdiarvamusi arvesse võtma;

4. nõuab tungivalt, et EL ja Europol tugevdaksid koostööd Interpoliga, et parandada 
teabevahetust ning toetada piiriüleseid inimkaubanduse (eelkõige kui see toimub 
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil) ja muude tõsiste kuritegudega seotud uurimisi; 
kutsub komisjoni sellega seoses üles andma Europolile vajalikku rahalist toetust, et 
koostööd Interpoliga selles valdkonnas tugevdada;

5. rõhutab, et mõned Interpoli liikmed võivad andmeid kuritarvitada; rõhutab seetõttu, et 
EL ja Interpol peavad võtma mõjusamaid meetmeid Interpoli liikmete vastu, kes ei järgi 
rahvusvahelist õigust ja Interpoli enda eeskirju, peatades nende liikmesuse, keelates 
neile seeläbi juurdepääsu ELi ja ELi mittekuuluvate riikide andmebaasidele;

6. nõuab tungivalt Interpoli juhtivatele ametikohtadele valimise kriteeriumite reformimist, 
sest nendele kohtadele peab valima laitmatu inimõiguste taustaga isikud; rõhutab 
vajadust tagada, et Interpoli juhid järgiksid kõrgeid moraalinorme; rõhutab, et Interpoli 
juhtivatel ametikohtadel (sealhulgas presidendi, asepresidentide ning täitevkomitee ja 
peasekretariaadi liikmete ametikohtadel) töötamise tingimusteks peaks olema kõrge 
moraal, erapooletus ja ausameelsus ning inimõiguste standardite järgimine; nõuab, et 
EL teeks ettepaneku nende soovituste lisamise kohta Interpoli põhikirja; nõuab, et 
komisjon ja liikmesriigid avaldaksid sellele organisatsioonile survet, et ta tagaks 
Interpoli juhtide valimisel peaassamblee poolt läbipaistvuse ja rakendaks kindlaid 
kontrolliprotsesse; väljendab tõsist muret praeguse Interpoli presidendi hiljutise 
ametisse nimetamise ja mõju pärast, mida see võib avaldada põhiõigustele ning selle 
organisatsiooni toimimisele ja usaldusväärsusele; rõhutab, et hagide esitamine tema 
vastu jätkub;

7. mõistab karmilt hukka Interpoli teadete ja märgukirjade süsteemi kuritarvitamise mõne 
riigi poolt poliitiliste vastaste, ajakirjanike, advokaatide, inimõiguste kaitsjate ja 
kodanikuühiskonna aktivistide tagakiusamiseks väljaspool oma territooriumi ja kutsub 
Interpoli üles oma tegevustes oma põhikirja sätteid jälgima, eelkõige inimõiguste osas; 
leiab, et teadete läbivaatamise protsessi hiljutine reformimine ei aidanud selle nähtusega 
tulemuslikult tegeleda või tagada selles protsessis vastutus ja läbipaistvus;

8. kutsub Interpoli täitevkomiteed üles võtma viivitamata meetmeid, et peatada teadete ja 
märgukirjade süsteemi tahtlikult kuritarvitavate riikide, nagu Venemaa ja Valgevene, 
liikmesus ja Interpoli andmebaasi töötlemisõigused, kuna väärkasutuse ja tõsiste 
põhiõiguste rikkumiste ning dissidentide sihikule võtmise oht on suur; kutsub komisjoni 
ja ELi liikmesriike üles taotlema leevendusmeetmete rakendamist, et piirata sellise 
kuritarvitamise ohtu;

9. kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles kasutama oma mõju 
Interpolis, et toetada vajalikke reforme, nii et Interpol austaks täielikult inimõigusi, 
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jäädes samal ajal seadusliku rahvusvahelise politseikoostöö mõjusaks vahendiks, 
nõudes meetmete võtmist selleks, et:

a. tagada, et igasugune teabevahetus ELi ja Interpoli vahel, kooskõlas kehtivate ELi 
õigusaktidega, on kuritarvitamise eest piisavalt kaitstud, lisades lepingusse 
piisavad kaitsemeetmed, ning et Interpolile või ELi mittekuuluvatele riikidele, mis 
ei ole hõlmatud ELi õigusaktidega, ei tagataks otsest või kaudset ligipääsu ELi 
andmebaasidele; lisaks tagada, et kõik ELi mittekuuluvate riikide poolt 
edastatavad isikuandmed edastataks seaduslikult ega pärineks okupeeritud 
riikidest või piirkondadest ega oleks nendega seotud;

b. tõhustada ennetusmeetmeid, nagu inimõiguste riskihindamise suunised koos 
soolise perspektiiviga, järjepidevate inimõiguste standardite kohaldamine 
tagaotsimisteadete ja märgukirjade töötlemisel ning tõhusamad kontrolli-, 
läbivaatamis- ja järelevalvesüsteemid ning järelkontroll; nõuda, et Interpoli 
peasekretariaadis eraldataks tagaotsimisteadete ja märgukirjade eel- ja 
järelkontrolliks rohkem inimressursse ja rahalisi vahendeid;

c. parandada tõhusust, et lühendada teadete tühistamise protsessi;

d. suurendada läbipaistvust, eelkõige avaldades statistilisi andmeid Interpoli 
hoiatusteadete taotluste vastuvõtmise ja tagasilükkamise (lisades nende 
tagasilükkamiste põhjendused) iga-aastase arvu kohta;

e. hõlbustada tõhusamat kaebuste esitamise mehhanismi, muutes selle kiiremaks, 
interaktiivsemaks ja läbipaistvamaks; suurendada Interpoli failide 
kontrollikomisjoni inimressursse ja rahalisi vahendeid; luua iseseisev 
edasikaebamisorgan Interpoli failide kontrollikomisjoni võetud otsuste vastu; 
uurida võimalust luua poliitiliselt motiveeritud tagaotsimisteadete ja märgukirjade 
ohvritele hüvitusfond;

f. tagada, et leping säilitab igale isikule, kelle andmeid lepingu alusel kaitstakse, 
õiguse haldus- ja kohtulikule õiguskaitsele;

g. teha lõpp poliitiliselt motiveeritud teadetele, sealhulgas kehtestades mõjusamalt 
parandusmeetmeid riikide suhtes (sealhulgas ajutine kõrvaldamine Interpolist), 
kes rikuvad sageli Interpoli eeskirju;

h. arendada edasi õigusraamistikku ja selle Interpoli mehhanismide suhtes 
kohaldamist, et tagada tagaotsimisteadete ja märgukirjade järjekindel käsitlemine 
vastavalt Interpoli põhikirja artiklitele 2 ja 3;

i. koostada igal aastal nende soovituste kohta rakendamisaruanne ning anda 
Euroopa Parlamendile edusammudest aru;

j. eraldada vahendeid projektidele, mis on mõeldud eelkõige tagaotsimisteadete ja 
märgukirjade töötlemise ja läbivaatamise selguse ja läbipaistvuse parandamiseks, 
et vältida inimõiguste rikkumist, kaasates tõhusalt sidusrühmi ja vabaühendusi.
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