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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. Kavandatud lepingu sisu, põhiväärtused ja juhtimine

1. väljendab heameelt Euroopa Komisjoni poolt 18. märtsil 2020 avaldatud ELi ja 
Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva lepingu eelnõu teksti üle, millega tehakse 
ettepanek sõlmida laiaulatuslik kõiki koostöövaldkondi hõlmav leping ja üldine 
institutsiooniline raamistik; kordab oma seisukohta, et lõplikul lepingul peaks olema 
ühtne ja järjekindel haldamisraamistik, mis peaks hõlmama hästi toimivat 
jõustamismehhanismi ja töökindlat vaidluste lahendamise mehhanismi, kuna nii saab 
hoida ära arvukate kahepoolsete lepingute sõlmimise;

2. rõhutab, et kavandatav partnerlus peab põhinema jagatud väärtustel, demokraatia ja 
õigusriigi põhimõtetel ning inimõiguste austamisel, mis peaksid olema väljendatud 
siduvates poliitilistes sätetes, ja ka vastastikusel usaldusel; rõhutab, et kuna ELile jääb 
siduvaks Euroopa Liidu põhiõiguste harta, peab tulevasi suhteid käsitlev leping 
hõlmama Ühendkuningriigi jätkuvat kohustust järgida Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni raamistikku;

3. väljendab heameelt lepingu eelnõu teksti sätete üle, mis käsitlevad ELi õiguskorra 
autonoomia säilitamist ning Euroopa Liidu Kohtu kui ELi õiguse tõlgendamise lõpliku 
institutsiooni rolli; rõhutab, et sellise rolliga nõustumine on tulevaseks koostööks vajalik 
tingimus;

B. Läbirääkimiste kulg

4. tunneb muret läbirääkimiste edenemise pärast, sealhulgas kahe kavandatud 
läbirääkimisvooru tühistamise pärast COVID-19 isolatsiooniperioodil, samuti seoses 
läbirääkimiste taasalustamisega alates 20. aprillist; märgib, et vastavalt Euroopa 
Komisjoni ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühmalt saadud teabele ei ole tehtud 
olulisi edusamme, vaatamata läbirääkimiste teises voorus toimunud esmasele arvamuste 
vahetusele seoses julgeoleku, õiguskaitse, õigusalase koostööga kriminaalasjades, 
andmekaitse ja kodanike õigustega, samuti rände ja varjupaigaküsimustega; tuletab 
meelde, et väljaastumislepingu artikli 132 kohaselt võib üleminekuperioodi pikendada 
ühiskomitee ühe otsusega, mis tehakse enne 1. juulit 2020; võtab arvesse, et 
Ühendkuningriigi valitsus rõhutas läbirääkimiste teises voorus oma kavatsust mitte 
taotleda üleminekuperioodi pikendamist; tunneb tõsist muret, kas aasta lõpuks on 
võimalik läbirääkimised kõigis olulistes küsimustes lõpule viia, arvestades eelkõige 
praegust COVID-19 pandeemiat ja seniseid aeglasi edusamme; kutsub 
läbirääkimispartnereid üles tegema kõik selleks, et saavutada üheaegselt edusamme 
läbirääkimiste kõigis valdkondades, sealhulgas kõige keerukamates valdkondades, ning 
võtma vastu kõikehõlmava läbirääkimisstrateegia;

C. Kodanike õigused ja liikuvusalased korraldused 
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5. võtab teadmiseks väljaastumislepingu alusel loodud ELi-Ühendkuningriigi 
ühiskomitees toimuvad arutelud ja kodanike õiguste erikomitee eeloleva koosoleku; 
kutsub sellega seoses ühiskomitee kaaseesistujaid üles kaasama aktiivselt kodanikke ja 
kodanikuühiskonna organisatsioone; nõuab, et Euroopa Parlamenti teavitataks täielikult 
kõigist ühiskomitees peetud aruteludest ja tehtud otsustest; tunneb muret, et 
Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi 
viimaste statistiliste andmete kohaselt1, mille Ühendkuningriigi siseministeerium 
avaldas 21. mail 2020, oli 30. aprilli 2020. aasta seisuga menetletud 3 220 100 taotlust, 
mille puhul anti püsielaniku staatus ainult 58 %-le taotlejatest ja 41 %-le anti esialgne 
püsielaniku staatus; kordab oma üleskutset2 seoses elaniku staatuse kavadega nii 
Ühendkuningriigis kui ka liikmesriikides, et need kavad peavad olema 
mittediskrimineerivad, kasutajasõbralikud ja läbipaistvad, samuti tasuta, et neil peab 
olema deklaratiivne olemus ning nende rakendamisel tuleb anda staatust tõendav 
füüsiline dokument; tuletab meelde, et esialgse püsielaniku staatusega ELi kodanikke 
tuleks väljaastumislepingu alusel kohelda Ühendkuningriigi kodanikega võrselt, pidades 
seejuures silmas ka hüvitiste, sealhulgas tervishoiusüsteemi kättesaadavust; kutsub 
ühiskomiteed ja Euroopa Komisjoni üles jälgima sellekohast asjade arengut; märgib, et 
vähe edusamme on tehtud seoses parlamendi üleskutsega tegeleda Ühendkuningriigis 
elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi küsimustega, eelkõige 
mis puudutab taotluse esitamise võimaluse kättesaadavust, järelevalveasutuse 
sõltumatust ja ELi kodanikele tähtajast mittekinnipidamisel tekkivaid võimalikke 
tagajärgi, samuti Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise 
programmi kohaldatavust nende Põhja-Iirimaal elavate EL 27 kodanike jaoks, kes ei ole 
taotlenud Ühendkuningriigi kodakondsust suure reede kokkuleppe tingimustel ning 
seoses vajadusega täielikult austada suure reede kokkulepet ja kõiki selle osi, nagu on 
sätestatud väljaastumislepingus; nõuab, et Ühendkuningriigi ametivõimud tagaksid, et 
Põhja-Iirimaa kodanike õigusi ei vähendata; rõhutab, et nende probleemidega tuleb täies 
mahus tegeleda ja neid üleminekuperioodi lõpus hinnata tulevase lepingu 
eeltingimusena; võtab teadmiseks Ühendkuningriigi tõstatatud mureküsimused, mis 
puudutavad väljaastumislepingu rakendamist teatavates liikmesriikides, pidades silmas 
kodanike õigusi, eelkõige elanike staatuse kavade läbipaistvust ja kasutajasõbralikkust 
ning haavatavate inimeste toetamist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon andis välja 
suunised, et toetada  liikmesriikide ametiasutusi väljaastumislepingu nõuetekohasel 
rakendamisel kodanike õigusi käsitleva teise osa küsimustes; kutsub komisjoni sellega 
seoses üles jälgima tähelepanelikult nõuete täitmist liikmesriikides;

6. kutsub läbirääkimispooli üles täielikult austama ja rakendama väljaastumislepinguga nii 
ELi kui ka Ühendkuningriigi kodanikele ja nende perekondadele tagatud 
kodanikuõigusi; nõuab, et läbirääkimispooled püüaksid tulevases lepingus tagada 
ulatuslikud liikuvusõigused; peab kahetsusväärseks, et Ühendkuningriik on seni üles 
näidanud vähest tahet seoses kodanike liikuvusega, millest Ühendkuningriik ja tema 
kodanikud on varasemalt kasu saanud; rõhutab, et kõik tulevased liikuvuskorraldused, 
sealhulgas viisavaba reisimine lühiajaliseks viibimiseks, peaksid põhinema 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2020. aasta resolutsioon Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue 
partnerluse üle peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi kohta, vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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liikmesriikide vahelisel mittediskrimineerimisel ja täielikul vastastikkusel; on 
üldisemalt seisukohal, et kodanike õiguste konkreetsemaks muutmine õiguslikult 
siduvate sätete kaudu peab olema ELi ja Ühendkuningriigi vahelise tulevase 
rahvusvahelise lepingu teksti alustala ja lahutamatu osa; rõhutab, et see peab hõlmama 
ka piiriüleste töötajate olukorda, kellele tuleks tagada liikumisvabadus, mis põhineb 
mittediskrimineerimisel ja vastastikkusel; juhib sellega seoses tähelepanu Gibraltari 
olukorrale, kus tuleb kaitsta elanike õigusi ning eelkõige nende töötajate õigusi, kes 
käivad kummaltki poolt üle piiri, arvestades Hispaania ja Ühendkuningriigi erimeelsust 
selle territooriumi suveräänsuse küsimuses; rõhutab sellega seoses ÜRO Peaassamblee 
asjakohaseid resolutsioone ja otsuseid, mille parlament ja Euroopa Ülemkogu on heaks 
kiitnud; on seisukohal, et teadusuuringute, õppimise, koolituse, vabatahtliku teenistuse, 
õpilasvahetuse programmides või haridusprojektides osalemise, lapsehoidjana töötamise 
ja Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtlikus teenistuses osalemise eesmärgil riiki 
sisenemise ja seal viibimise tingimused peaksid olema tulevase lepingu osa, mida ei 
tohiks jätta riigi tasandi õigusaktidega reguleeritavaks, ühtlasi rõhutab koordineeritud 
lähenemisviisi vajadust liidu ja selle liikmesriikide poolt; rõhutab, et sellega seoses 
tuleb täielikult tagada kõigi ELi liikmesriikide kodanike võrdne kohtlemine; tuletab 
meelde, et  COVID-19 kriis on näidanud, mil määral Ühendkuningriigi elutähtsad 
sektorid, nagu rahvatervishoid või põllumajandus, sõltuvad ELi töötajatest, sealhulgas 
hooajalisest tööjõust;

D. Andmekaitse

7. rõhutab andmekaitse tähtsust, kuna see on nii põhiõigus kui ka digitaalmajanduse 
oluline eeldus; tuletab meelde oma seisukohta,3 et vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 
praktikale4 peab komisjon selleks, et „kuulutada Ühendkuningriigi 
andmekaitseraamistik piisavaks, tõendama, et Ühendkuningriigi pakutava kaitse tase on 
ELi õigusraamistikus tagatuga „sisuliselt samaväärne“, sealhulgas andmete edastamisel 
kolmandatesse riikidesse“;

8. tuletab meelde, et Ühendkuningriigi andmekaitseseaduses on sätestatud 
andmekaitsepõhimõtetest ja andmesubjektide õigustest tehtav üldine ja laiaulatuslik 
erand, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks sisserändega seotud eesmärkidel; 
tunneb muret, et kui muude kui Ühendkuningriigi kodanike andmeid töödeldakse selle 
erandi alusel, ei kaitsta neid samal viisil kui Ühendkuningriigi kodanike andmeid; on 
seisukohal, et see erand oleks vastuolus isikuandmete kaitse üldmäärusega; on lisaks 
seisukohal, et elektroonilise telekommunikatsiooni andmete säilitamist käsitlev 
Ühendkuningriigi õigusraamistik ei vasta liidu sellekohase õigustiku tingimustele, nagu 
seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus5, ega vasta seega praegu ka piisavuse 
tingimustele; on sügavalt mures Ühendkuningriigi peaministri 3. veebruari 2020. aasta 
kirjaliku avalduse pärast Ühendkuningriigi ja ELi suhete kohta6, milles teatati, et 

3 Eespool nimetatud Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2020. aasta resolutsioon.
4 Kohtuasi C-362/14: Maximillian Schrems vs. andmekaitsevolinik, ECLI:EU:C:2015:650.
5 Liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärtner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; 21. detsembri 2016. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-203/15 ja C-698/15: Tele2 
Sverige AB vs. Watson; 15. jaanuari 2020. aasta otsus kohtuasjas C-623/17: Privacy International, kohtujuristi 
ettepanek.
6 Kirjalik avaldus HCWS86, milles on esitatud „valitsuse kavandatud lähenemisviis läbirääkimistele ELiga meie 
tulevaste suhete üle“, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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Ühendkuningriik kavatseb sellistes valdkondades nagu andmekaitse töötada välja 
eraldiseisva ja sõltumatu poliitika ;

9. rõhutab, et nõukogu 25. veebruaril vastu võetud läbirääkimisjuhistes7 on selgelt 
märgitud, et tulevane partnerlus „peaks tuginema kohustusele austada põhiõigusi, kaasa 
arvatud isikuandmete piisavat kaitset, mis on kavandatava koostöö üks vajalikke 
tingimusi“ ja selle raames tuleks „näha ette õiguskaitsealase koostöö ja kriminaalasjades 
tehtava õigusalase koostöö automaatne lõpetamine, kui Ühendkuningriik peaks 
denonsseerima Euroopa inimõiguste konventsiooni“ ja „tuleks ette näha koostöö 
automaatne peatamine, kui Ühendkuningriik peaks konventsiooni jõustavad 
siseriiklikud õigusnormid kehtetuks tunnistama“, samas aga rõhutatakse, et 
„julgeolekupartnerlusega kavandatud õiguskaitse ja õigusalase koostöö eesmärkide tase 
sõltub Ühendkuningriigis pakutava isikuandmete kaitse tasemest“ (punkt 118);

10. kordab, et eespool nimetatud läbirääkimisjuhistes on lisaks sätestatud, et 
„julgeolekupartnerlusega tuleks ette näha tihe õiguskaitsekoostöö ja õigusalane koostöö 
seoses kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja isikute vastutusele võtmisega 
nende eest, võttes arvesse, et Ühendkuningriigist saab Schengeni alasse mittekuuluv 
kolmas riik, mis ei taga isikute vaba liikumist“ (punkt 117);

11. tunneb muret selle pärast, et tulevase partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste 
esimeses voorus (2.–5. märts 2020) märkis Ühendkuningriik, et mis puudutab õigusalast 
ja politseikoostööd kriminaalasjades, ei kavatse Ühendkuningriik võtta kohustust tagada 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni täitmine ega kavatse ka 
aktsepteerida Euroopa Liidu Kohtu pädevust; peab taunitavaks, et viimati nimetatud 
seisukohale on läbirääkimiste teises voorus kindlaks jäädud; on seisukohal, et kui 
Ühendkuningriik ei võta endale selget kohustust tagada Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni täitmine ega aktsepteeri Euroopa Liidu Kohtu rolli 
ainsa institutsioonina, kes on pädev tõlgendama ELi õigust, ei ole kokkulepe 
kriminaalasjades tehtava õigusalase ja politseikoostöö kohta võimalik; võtab teadmiseks 
ka ELi läbirääkija Michel Barnier’ poolt pärast teist läbirääkimiste vooru tehtud 
avaldused, milles märgitakse, et teises voorus keeldus Ühendkuningriik andmast 
kindlaid tagatisi põhiõiguste ja üksikisiku vabaduste kohta ning nõudis kehtivate 
standardite alandamist ja kokkulepitud andmekaitsemehhanismidest kõrvalekaldumist, 
mis tekitab meie tulevasele julgeolekupartnerlusele tõsiseid piiranguid8;

12. peab vajalikuks pöörata erilist tähelepanu Ühendkuningriigi õigusraamistikule, millega 
reguleeritakse riiklikku julgeolekut ja isikuandmete töötlemist õiguskaitseasutuste poolt; 
tuletab meelde, et massijärelevalveprogrammid, mida Ühendkuningriik kasutab, ei vasta 
nõuetele, mis oleksid ELi õiguse kohaselt piisavad; pooldab seda valdkonda käsitleva 
Euroopa Liidu Kohtu praktika (nt Schremsi kohtuasi) ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 
praktika arvessevõtmist;

13. kutsub komisjoni üles võtma eespool nimetatud aspekte arvesse Ühendkuningriigi 
õigusraamistiku piisavuse hindamisel isikuandmete kaitse taseme küsimuses ja tagama, 

statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/.
7 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle läbirääkimise juhised, 5870/20ADD 1 
REV 3, 25.2.2020.
8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739 

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739
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et Ühendkuningriik lahendaks käesolevas resolutsioonis tõstatatud probleemid enne, kui 
komisjon võib Ühendkuningriigi andmekaitseõiguse kuulutada ELi õiguse kohaselt 
piisavaks, nii nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus; palub komisjonil küsida 
nõu ka Euroopa Andmekaitsenõukogult ja Euroopa Andmekaitseinspektorilt ning anda 
neile kogu asjakohase teabe ja sobivad tähtajad selle ülesande täitmiseks; rõhutab, et 
piisavust puudutav otsus ei ole küsimus, mille üle Ühendkuningriik ja EL võiksid 
läbirääkimisi pidada, sest see puudutab põhiõiguse kaitset, mida tunnistatakse Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, põhiõiguste hartas ja ELi 
aluslepingutes;

E. Julgeolek, õiguskaitsekoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades

14. peab kahetsusväärseks, et läbirääkimistel julgeoleku, õiguskaitsekoostöö ja 
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas ei saavutatud aprillis toimunud 
teises voorus märkimisväärset edu; kordab, et selles valdkonnas tuleks läbirääkimiste 
järgmises voorus saavutada konkreetseid tulemusi, et laiaulatusliku ja tõhusa koostöö 
osas kokkuleppele jõuda;

15. kordab oma üleskutset, et geograafilise läheduse ning ELi ja Ühendkuningriigi ees 
seisvate ühiste ohtude tõttu peaksid läbirääkimispooled püüdma säilitada hästitoimiva ja 
vastastikuse õiguskaitsekoostöö korra, mis oleks nende kodanike julgeoleku seisukohast 
tõhus ja vastastikku kasulik, võttes arvesse asjaolu, et Ühendkuningriik on nüüd kolmas 
riik ning seetõttu ei saa tal olla samu õigusi ja võimalusi kui liikmesriigil; rõhutab 
asjaolu, et eraldiseisvad lepingud õõnestaksid õiguskaitsekoostöö ja kriminaalasjades 
tehtava õigusalase koostöö valdkonnas õiguslikku järjepidevust; nõuab, et komisjon 
peaks kinni oma läbirääkimisjuhistest ja püüaks läbirääkimistel üheainsa laiaulatusliku 
lepingu poole;

16. on kindlalt vastu Ühendkuningriigi soovile saada otsejuurdepääsu ELi justiits- ja 
siseasjade valdkonna infosüsteemidele ning säilitada justiits- ja siseasjade ametites 
liikmesriikide staatusele lähedane seisund; rõhutab sellega seoses veel kord, et 
Ühendkuningriigil kui Schengeni alasse mittekuuluval kolmandal riigil ei saa olla otsest 
juurdepääsu ELi infosüsteemide andmetele ning Ühendkuningriik ei saa osaleda 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal tegutsevate ELi ametite 
juhtimisstruktuurides; hoiatab, et igasugusel teabe, sealhulgas isikuandmete jagamisel 
Ühendkuningriigiga tuleks kohaldada rangeid kaitsemeetmeid, auditi- ja 
järelevalvetingimusi, sealhulgas ELi õiguses sätestatuga samaväärset isikuandmete 
kaitse taset;

17. tuletab meelde, et Schengeni infosüsteem (SIS) loodi kompenseeriva vahendina 
Schengeni alal piirikontrollide kaotamise korvamiseks; juhib tähelepanu sellele, et 
Schengeni infosüsteemi käsitlevates õigusaktides keelatakse selgesõnaliselt kolmandate 
riikide juurdepääs süsteemile; rõhutab, et Ühendkuningriigil kui kolmandal riigil ei saa 
olla juurdepääsu Schengeni infosüsteemile; tuletab meelde, et Ühendkuningriik hakkas 
2015. aastal rakendama Schengeni õigustiku teatavaid Schengeni infosüsteemiga seotud 
sätteid politseikoostöö valdkonnas9 ning et tõsised rikkumised, mis Ühendkuningriigi 
puhul selle rakendamisel tuvastati, on ikka veel kõrvaldamata; tuletab meelde, et 

9 Nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi 
(SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist, ELT L 205, 7.8.2007, lk 63.
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nõukogu esitas 5. märtsil soovitused, milles käsitletakse Ühendkuningriigile 
2017. aastal antud hinnangus tuvastatud tõsiseid puudusi selles, kuidas Ühendkuningriik 
rakendab Schengeni õigustikku SISi valdkonnas, ning et Ühendkuningriigi vastusest 
nähtub, et tal pole erilist kavatsust neid soovitusi rakendada, mis on vastuolus ELi 
õigusega; on seisukohal, et tulevane õiguskaitse- ja õigusalane koostöö peaks põhinema 
vastastikusel usaldusel; on seetõttu seisukohal, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevase 
õiguskaitse- ja õigusalase koostöö korralduse tingimuseks peaks enne mis tahes 
kokkuleppe sõlmimist olema SIS-süsteemi kasutamisega seotud rikkumiste ning ka 
väidetavalt 75 000 süüdimõistva otsuse teistele liikmesriikidele edastamata jätmise 
täielik heastamine vastavalt nõukogu raamotsusele 2009/315/JSK10; rõhutab, et sellises 
koostöös saab kokku leppida üksnes juhul, kui kehtestatakse usaldusväärsed 
andmekaitsealased nõuded ja pannakse paika tugevad täitmise tagamise mehhanismid;

18. juhib tähelepanu sellele, et DNA-andmete automaatset vahetust Ühendkuningriigiga 
Prümi raamistiku alusel alustati alles 2019. aastal ning et nõukogu valmistub vastu 
võtma otsust rakendusotsuse vastuvõtmiseks, mis võimaldaks Ühendkuningriigil 
osaleda sõrmejälgede andmete automatiseeritud andmevahetuses; märgib sellega seoses, 
et parlament otsustas 13. mail 2020. aastal toimunud endise kolmanda samba õigusakte 
käsitleva erikonsultatsioonimenetluse käigus, et lükkab nõukogu otsuse eelnõu tagasi 
probleemide tõttu, mis puudutasid sõrmejäljeandmete vahetuse täielikku vastastikkust, 
andmekaitsetagatisi ja väga lühikest otsuse kohaldamise aega; kutsub nõukogu üles 
parlamendi esitatud tagasilükkamise argumente hoolikalt kaaluma; tuletab 
läbirääkijatele meelde, et juhul kui automatiseeritud andmevahetust lubavad nõukogu 
otsused vastu võetakse, aeguvad need üleminekuperioodi lõpus; rõhutab, et tulevaste 
suhete jaoks on väga oluline õigeaegselt kokku leppida uus kord, arvestades 
teabevahetuse tähtsust võitluses raske ja organiseeritud piiriülese kuritegevuse ja 
terrorismi vastu; on seisukohal, et üleminekuperioodil kohaldatavad reeglid ei tohiks 
ette määrata tulevasi suhteid; usub, et kokkulepe peaks põhinema täieliku vastastikkuse 
põhimõttel; 

19. tunneb muret, et Ühendkuningriigi läbirääkimisvolitused on liiga tagasihoidlikud 
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö olulistes valdkondades, nagu rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastast võitlust käsitlevad nõuded; väidab, et võrdsed tingimused 
rahapesuvastase võitluse valdkonnas on lõpliku lepingu puhul väga olulised; usub, et 
läbirääkimispooltel on võimalik jõuda lahenduseni, mis tagaks ambitsioonikama 
koostöö võrreldes väljaandmist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsioonile rajatud 
koostööga;

F. Ränne, varjupaigaküsimused ja piirihaldus 

20. rõhutab vajadust leppida kokku rännet puudutava koostöö tingimustes seoses isikutega, 
kes ei ole kahe läbirääkimispoole kodanikud, austades põhiõigusi, säilitades 
inimväärikust ning tunnistades kõige vähem kaitstud isikute kaitsmise vajadust; kordab 
oma üleskutset, et see koostöö peaks hõlmama vähemalt korda, mis suurendab turvalisi 
ja seaduslikke võimalusi rahvusvahelise kaitse saamiseks, sealhulgas perekondade 
taasühinemise kaudu;

10 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsus 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete 
vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu (ELT L 93, 7.4.2009, lk 23).



AD\1205875ET.docx 9/11 PE650.591v02-00

ET

21. rõhutab läbirääkimispoolte tiheda koostöö vajadust inimkaubanduse vastu võitlemise 
eesmärgil, mis oleks kooskõlas rahvusvahelise õigusega ning jääks kehtima 
Ühendkuningriigi ja ELi vahelisel piiril; kutsub läbirääkimispooli üles selgitama, 
milline võiks olla Europoli ning Euroopa piiri- ja rannikuvalve roll sellise koostöö 
võimaldamisel;

22. võtab teadmiseks komisjoni avalduse varjupaiga kohta (nõukogu otsuse (millega 
antakse luba alustada läbirääkimisi) D lisa), mille kohaselt komisjon kaalub – juhul kui 
Ühendkuningriik seda soovib ja kui see on ELi huvides – Ühendkuningriigiga dialoogi 
pidamist varjupaigaalase koostöö üle, olles eelnevalt küsinud nõu alaliste esindajate 
komiteelt; leiab, et Ühendkuningriik ei saa valida, milliseid elemente ELi varjupaiga- ja 
rändeõigustikust endale alles jätta;

23. rõhutab veelkord, et vaja on võtta vastu perekonna taasühinemist käsitlev kava, mis 
peaks jõustuma pärast üleminekuperioodi, et vältida humanitaarmõjudega seotud lünki 
ja austada varjupaigataotlejate õigust perekonnaelule kooskõlas Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artikliga 8, mis jääb kehtima nii Ühendkuningriigis kui ka ELis;

24. tuletab selle kavaga seoses ja ka üldisemas mõttes läbirääkimispooltele meelde nii EL 
27 kui ka Ühendkuningriigi kohustust kaitsta oma territooriumil kõiki lapsi, sealhulgas 
saatjata alaealisi, sõltumata nende staatusest, sugulusest või peresidemetest, ning tagada 
kõigile lastele kaitse-, perekonnaelu- ja heaoluõiguse kasutamine, võttes arvesse nende 
parimaid huve, kooskõlas ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooniga; võtab 
teadmiseks Ühendkuningriigi kohustuse pidada läbirääkimisi perekonna taasühinemise 
kava kohta varjupaika taotlevate alaealiste puhul; kutsub liikmesriike üles pärast 
Ühendkuningriigi poolsete konkreetsete ettepanekute esitamist andma komisjonile 
volituse varjupaigataotlejate perekonna taasühinemise kava üle läbirääkimiste 
pidamiseks;

25. rõhutab ELi kooskõlastatud hoiaku olulisust kõigis neis küsimustes, sest 
Ühendkuningriigi ja üksikute liikmesriikide vahelistel kahepoolsetel kokkulepetel, mis 
puudutavad küsimusi, nagu perekonna taasühinemine varjupaigataotlejate või põgenike 
puhul, ümberpaigutamise või tagasivõtmise kord, võivad olla negatiivsed tagajärjed ELi 
varjupaiga- ja rändepoliitika sidususele; kutsub mõlemaid läbirääkimispooli üles 
püüdlema tasakaalustatud ja konstruktiivse lähenemisviisi poole kõigis nendes 
küsimustes, sealhulgas seoses kolmandate riikide kodanike seaduslike võimaluste ja 
tagasivõtulepingutega, seades prioriteediks vajaduse pakkuda abivajajatele 
rahvusvahelist kaitset ja pöörata erilist tähelepanu kõige vähem kaitstud inimestele, 
kuna mõlemad pooled on kohustunud sellist lähenemisviisi järgima;

G. Koostöö justiits- ja siseküsimustega tegelevate ametitega

26. kordab oma üleskutset täpsustada tulevast praktilist koostööd Ühendkuningriigi 
ametiasutuste ja ELi ametite vahel justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, võttes arvesse 
Ühendkuningriigi kui Schengeni alasse mittekuuluva kolmanda riigi ning terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses tegutseva olulise partneri staatust; 
soovitab läbirääkimispartneritel saavutada õiguskaitse ja kriminaalõiguse valdkonnas 
tihe strateegiline ja operatiivkoostöö, järgides samas sellise koostöö tehnilisi ja 
õiguslikke piire. 
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