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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide 

jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele 

koostööle justiits- ja siseküsimustes 

(2013/2188(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping), eriti selle artikleid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11 ja 21, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELi toimimise leping), eriti selle 

artikleid 15, 16 ja 218 ning V jaotist, 

– võttes arvesse protokolli nr 36 üleminekusätete kohta ja selle artiklit 10 ning seda 

protokolli käsitlevat deklaratsiooni nr 50, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 1, 3, 6, 7, 8, 

10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 ja 52,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti selle 

artikleid 6, 8, 9, 10 ja 13 ning sellega kaasnevaid protokolle,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, eelkõige selle artikleid 7, 8, 10, 11, 12 ja 

141, 

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eelkõige selle 

artikleid 14, 17, 18 ja 19, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 

automatiseeritud töötlemisel (ETS nr 108) ja selle konventsiooni 8. novembri 

2001. aasta lisaprotokolli, milles käsitletakse järelevalveasutusi ja andmete liikumist 

üle piiri (ETS nr 181), 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni (ETS nr 185), 

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 17. mail 2010 esitatud aruannet inimõiguste ja 

põhivabaduste edendamise ja kaitse kohta terrorismiga võitlemisel 2,

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 17. aprillil 2013 esitatud aruannet arvamus- ja 

sõnavabaduse edendamise ja kaitsmise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt 11. juulil 2002 vastu võetud 

suuniseid inimõiguste ja terrorismi vastu võitlemise kohta,

                                                 
1 http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/134/10/PDF/G1013410.pdf?OpenElement 
3 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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– võttes arvesse 1. oktoobri 2010. aasta Brüsseli deklaratsiooni, mis võeti vastu Euroopa 

Liidu liikmesriikide parlamentide luure- ja julgeolekuteenistuste 

järelevalvekomisjonide kuuendal konverentsil,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsiooni nr 1954 

(2013) riikide julgeoleku ja teabele juurdepääsu kohta,

– võttes arvesse Veneetsia komisjoni poolt 11. juunil 2007 vastu võetud raportit 

julgeolekuteenistuste demokraatliku järelevalve kohta1 ning oodates suure huviga selle 

ajakohastamist 2014. aasta kevadeks, 

– võttes arvesse Belgia, Taani, Madalmaade ja Norra luureteenistuste 

järelevalvekomisjonide liikmete tunnistusi, 

– võttes arvesse Prantsusmaa2, Poola ja Ühendkuningriigi3 kohtutele ning Euroopa 

Inimõiguste Kohtule4 esitatud kohtuasju seoses massijälgimise süsteemiga,  

– võttes arvesse nõukogu koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohast 

konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta 

kriminaalasjades ja eelkõige selle III jaotist5,

– võttes arvesse komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsust 520/2000 piisava kaitse kohta, 

mis on ette nähtud programmi Safe Harbor põhimõtetega ja sellega seotud korduma 

kippuvate küsimustega, mille on välja andnud Ameerika Ühendriikide 

kaubandusministeerium, 

– võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2002. aasta (SEC(2002) 196) ja 20. oktoobri 

2004. aasta hindamisaruandeid programmi Safe Harbor põhimõtete rakendamise kohta 

(SEC(2004)1323), 

– võttes arvesse komisjoni 27. novembri 2013. aasta teatist (COM(2013) 847) 

programmi Safe Harbor toimimise kohta ELi kodanike ja ELis asutatud ettevõtete 

seisukohast ja komisjoni 27. novembri 2013. aasta teatist (COM(2013) 846) ELi ja 

USA vaheliste andmevoogude usaldusväärsuse taastamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 5. juuli 2000. aasta resolutsiooni komisjoni otsuse 

eelnõu kohta piisava kaitse kohta, mis on ette nähtud programmi Safe Harbor 

põhimõtetega ja sellega seotud korduma kippuvate küsimustega, mille on välja andnud 

Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium, milles võeti seisukoht, et nimetatud 

süsteemi piisavust ei saa kinnitada6, ning artikli 29 töörühma arvamusi ja 

                                                 
1 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)016.aspx 
2 Rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioon (FIDH) ja La Ligue française pour la défense des droits de l’Homme 

et du Citoyen against X (Prantsusmaa inimõiguste ja kodanike kaitse föderatsioon tundmatu vastu); Pariisi 

Tribunal de Grande Instance. 
3 Privacy Internationali ja Liberty kohtuasjad nn Uurimisasutuste Tribunalis (Investigatory Powers Tribunal). 
4 Big Brother Watch, Open Rights Group, English Pen Dr Constanze Kurz (hagi esitajad) artikli 34 kohane 

ühishagi Ühendkuningriigi (kostja) vastu.  
5 EÜT C 197, 12.7.2000, lk 1. 
6 EÜT C 121, 24.4.2001, lk 152. 
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konkreetsemalt selle 16. mai 2000. aasta arvamust 4/20001, 

– võttes arvesse Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelisi lepinguid 

broneeringuinfo kasutamise ja edastamise kohta (PNR-lepingud), mis sõlmiti 2004., 

2007.2 ja 2012. aastal3, 

 võttes arvesse USA ja ELi vahelise lepingu, milles käsitletakse broneeringuinfo 

kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile4, rakendamise ühise 

läbivaatamise tulemusi ning sellele lisatud komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule ühise läbivaatamise kohta (COM(2013) 844),

– võttes arvesse kohtujuristi Cruz Villalóni arvamust, milles tehti järeldus, et direktiiv 

2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või 

üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud 

andmete säilitamist, on tervikuna vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 

lõikega 1 ning et selle artikkel 6 on vastuolus nimetatud harta artikliga 7 ja artikli 52 

lõikega 15,

– võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2010. aasta otsust 2010/412/EL Euroopa Liidu ja 

Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate 

sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse 

terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta6 ja sellele 

lisatud komisjoni ja nõukogu avaldusi, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist vastastikuse õigusabi 

osutamise lepingut7; 

– võttes arvesse käimasolevaid läbirääkimisi ELi ja USA vahelise raamlepingu üle, mis 

käsitleb isikuandmete kaitset nende edastamisel ja töötlemisel kriminaalkuritegude, sh 

terrorismi ärahoidmise, uurimise, tuvastamise või karistamise eesmärgil 

kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames (nn laiahaardeline 

lepe), 

– võttes arvesse nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2271/96, mis 

käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise 

mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest8,

– võttes arvesse Brasiilia Föderatiivse Vabariigi presidendi avaldust 24. septembril 2013 

toimunud ÜRO Peaassamblee 68. istungjärgu avamisel ning Brasiilia Föderaalse 

Senati loodud spionaaži uurimisega tegeleva parlamendikomisjoni poolt tehtud tööd, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf  
2 ELT L 204, 4.8.2007, lk 18. 
3 ELT L 215, 11.8.2012, lk 5. 
4 SEC(2013) 630, 27.11.2013. 
5 Kohtujuristi Cruz Villalóni arvamus, 12. detsember 2013, kohtuasi C-293/12. 
6 ELT L 195, 27.7.2010, lk 3. 
7 ELT L 181, 19.7.2003, lk 34. 
8 EÜT L 309, 29.11.1996, lk 1. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf
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– võttes arvesse USA presidendi George W. Bushi poolt 26. oktoobril 2001 

allkirjastatud US PATRIOT Act'i,

– võttes arvesse 1978. aasta USA välisluure jälitustegevuse seadust (Foreign Intelligence 

Surveillance Act, FISA) ja 2008. aasta FISA-seaduse muutmise seadust,

– võttes arvesse USA presidendi 1981. aastal antud ja 2008. aastal muudetud korraldust 

nr 12333,

– võttes arvesse USA Kongressis praegu menetluses olevaid seadusandlikke 

ettepanekuid, eelkõige US Freedom Act'i eelnõud,

– võttes arvesse eraelu puutumatuse ja kodanikuõiguste järelevalve komitee, USA 

riikliku julgeoleku nõukogu ja presidendi luure- ja sidetehnoloogia järelevalverühma 

ülevaateid, eelkõige viimati nimetatu 12. detsembri 2013. aasta aruannet „Vabadus ja 

julgeolek muutuvas maailmas”,

– võttes arvesse United States District Court for the District of Columbia (Ameerika 

Ühendriikide Columbia piirkonnakohtu) 16. detsembri 2013. aasta kohtuotsust 

tsiviilhagi nr 13-0851 kohta (Klayman et al. vs Obama et al.),

– võttes arvesse 27. novembri 2013. aasta aruannet ELi ja USA andmekaitse ajutise 

töörühma ELi kaasjuhtide järelduste kohta1, 

– võttes arvesse oma 5. septembri 2001. aasta ja 7. novembri 2002. aasta resolutsioone 

eraõigusliku ja kaubandusliku side kinnipidamise üleilmse süsteemi (ECHELON 

kinnipidamise süsteem) olemasolu kohta, 

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni ELi harta ja ühesuguste 

tingimuste kohta meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis2, 

– võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni USA Riikliku 

Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja 

nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele, milles tehti kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks viia läbi põhjalik uurimine sellel teemal3,

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni organiseeritud kuritegevuse, 

korruptsiooni ja rahapesu ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste 

tegemiseks4,

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni terroristide rahastamise 

jälgimisprogrammi käsitleva lepingu peatamise kohta USA Riikliku 

Julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse tõttu5,

                                                 
1 Nõukogu dokument 16987/13. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0203. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0322. 
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0444. 
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0449. 
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– võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni pilvandmetöötluse 

võimaluste kasutamise kohta Euroopas1, 

– võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

vahel, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa 

Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei 

kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda2, 

– võttes arvesse kodukorra VIII lisa,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-

0000/2013), 

Massijälgimise mõju 

A. arvestades, et Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahelised sidemed põhinevad 

demokraatia, vabaduse, õigluse ja solidaarsuse vaimul ja põhimõtetel; 

B. arvestades, et vastastikusel usaldusel ja mõistmisel on Atlandi-üleses dialoogis keskne 

roll; 

C. arvestades, et 2001. aasta septembris sisenes maailm uude ajajärku, mille tulemusel 

lisas enamik valitsusi terrorismivastase võitluse oma peamiste eesmärkide hulka; 

arvestades, et USA Riikliku Julgeolekuagentuuri endise töötaja Edward Snowdeni 

lekitatud dokumentidel põhinevad paljastused panid demokraatlikult valitud juhtidele 

peale kohustuse käsitleda luureasutuste üha suureneva jälgimistoimingute alase 

suutlikkuse probleeme ja selle mõjusid õigusriigi põhimõtetele demokraatlikus 

ühiskonnas; 

D. arvestades, et alates 2013. aasta juunist avalikkuse ette jõudnud paljastused on 

põhjustanud ELis mitmeid küsimusi seoses alljärgnevaga: 

 USAs ja ELi liikmesriigis paljastatud jälgimissüsteemide ulatus; 

 ELi õigusstandardite, põhiõiguste ja andmekaitsestandardite rikkumise kõrge 

risk; 

 ELi ja USA Atlandi-üleste partnerite vahelise usalduse määr; 

 teatavate ELi liikmesriikide koostöö USA jälgimisprogrammide või meedia 

poolt paljastamata samaväärsete riiklike programmidega ja nendes osalemise 

määr; 

 USA poliitiliste organite ja teatavate ELi liikmesriikide oma luurekogukondade 

üle teostatava kontrolli ja tõhusa järelevalve määr; 

 võimalus, et neid massijälgimise toiminguid kasutatakse muudel põhjustel kui 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0535. 
2 ELT C 353 E, 3.12.2013, lk 156–167. 
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riikliku julgeoleku ja range terrorismivastase võitluse eesmärgil, näiteks 

majandus- ja tööstusspionaažiks või poliitilistel põhjustel profileerimiseks; 

 luureasutuste ja erasektori IT- ja sideettevõtete vastav roll ja osalemise määr; 

 üha hägusamad piirid õiguskaitse ja luuretegevuse vahel, mille tulemusel 

koheldakse igat kodanikku võimaliku kahtlusalusena; 

 eraelu puutumatust ähvardavad ohud digitaalajastul; 

 

E. arvestades, et enneolematu ulatusega spionaaži paljastamine nõuab USA 

ametivõimudelt, ELi institutsioonidelt ning liikmesriikide valitsustelt ja parlamentidelt 

põhjalikku uurimist;  

F. arvestades, et USA ametivõimud on eitanud osa paljastatud teabe õigsust, kuid ei ole 

vaidlustanud suurema osa teabe õigsust; arvestades, et avalik arutelu on USAs ja 

osades ELi liikmesriikides paisunud väga laiaulatuslikuks; arvestades, et ELi 

valitsused on liiga sageli jäänud vaikivaks osapooleks ning ei ole suutnud alustada 

asjakohaseid uurimisi; 

G. arvestades, et ELi institutsioonid on kohustatud tagama, et ELi õigust rakendatakse 

täielikult Euroopa kodanike hüvanguks, ning et kolmandate riikide standardite või 

meetmete eksterritoriaalsete mõjude ükskõikne heakskiitmine ei kahjustaks ELi 

aluslepingu õiguslikku jõudu; 

Luurereformi arengusuunad USAs 

H. arvestades, et Columbia piirkonnakohus otsustas oma 16. detsembri 2013. aasta 

kohtuotsuses, et metaandmete massiline kogumine USA Riikliku Julgeolekuagentuuri 

poolt on USA põhiseaduse neljanda paranduse rikkumine1;  

I. arvestades, et Michigani idaosa piirkonnakohus kohtuotsuses on öeldud, et neljandas 

paranduses sätestatakse, et kõik läbiotsimised peavad olema põhjendatud, mis tahes 

läbiotsimiseks peab olema läbiotsimismäärus, nimetatud määrused peavad põhinema 

eelneval tõenäolisel põhjusel ja need peavad olema välja antud konkreetsete isikute, 

koha ja asjade kohta ning täidesaatvate korrakaitseametnike ja kodanike vahelüliks 

peab olema neutraalne kohtunik2; 

J. arvestades, et presidendi luure- ja sidetehnoloogia järelevalverühm esitab 

12. detsembri 2013. aasta aruandes USA presidendile 45 soovitust; arvestades, et need 

soovitused rõhutavad vajadust kaitsta samaaegselt riiklikku julgeolekut ning eraelu 

puutumatust ja kodanikuõigusi; arvestades sellega seoses, et selles kutsutakse USA 

valitsust üles tegema niipea kui võimalik lõppu USA kodanike telefonikõnede 

väljavõtete massilisele kogumisele Patriot Act'i artikli 215 kohaselt, põhjalikult läbi 

vaatama USA Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) ja USA luurealast 

õigusraamistikku, et tagada õiguse eraelu puutumatusele austamine, tegema lõpu 

tasulise tarkvara saboteerimise või haavatavaks tegemise püüdlustele (nn tagauksed ja 

                                                 
1 Klayman et al. vs Obama et al., tsiviilhagi nr 13-0851, 16. detsember 2013. 
2 ACLU vs NSA, nr 06-CV-10204, 17. August 2006. 
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pahavara), suurendama krüptimise kasutamist, eelkõige edastatavate andmete puhul, ja 

mitte õõnestama andmekrüpteerimise standardite loomiseks tehtavaid jõupingutusi, 

nimetama ametisse avalikku huvi kaitsva advokaadi, kes kaitseks eraelu puutumatust 

ja kodanikuõigusi välisluure järelevalvekohtus (Foreign Intelligence Surveillance 

Court), andma eraelu puutumatuse ja kodanikuõiguste järelevalve komiteele õiguse 

teostada järelevalvet luurekogukonna tegevuse üle mitte üksnes terrorismivastastel 

eesmärkidel, vaid ka välisluure eesmärkidel, ja võtta vastu õigusrikkumistest teatajate 

kaebusi, kasutama vastastikuse õigusabi lepinguid elektroonilise side saamiseks, ning 

mitte kasutama jälgimist tööstus- või ärisaladuste varastamise eesmärgil; 

K. arvestades, et seoses luuretegevusega muude kui USA kodanike suhtes FISA 

artikli 702 kohaselt märgitakse USA presidendile esitatud soovitustes, et 

põhiküsimuseks on inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 12 ja kodaniku- ja poliitiliste 

õiguste rahvusvahelist pakti artiklis 17 sätestatud õigus eraelu puutumatusele ja 

inimväärikusele; arvestades, et neis ei soovitata siiski anda muudele kui USA 

kodanikele samu õigusi ja kaitset kui USA kodanikele; 

Õigusraamistik 

Põhiõigused 

L. arvestades, et aruandes ELi ja USA andmekaitse ajutise töörühma ELi kaasjuhtide 

järelduste kohta antakse ülevaade õigusliku olukorra kohta USAs, kuid see ei aita 

piisavalt tuvastada USA jälgimisprogrammidega seotud asjaolusid; arvestades, et mitte 

mingit teavet ei ole avaldatud nn teise suundumuse töörühma kohta, mille raames 

arutavad liikmesriigid kahepoolselt USA ametivõimudega riikliku julgeolekuga seotud 

teemasid; 

M. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduse kaitse konventsioonis sätestatud põhiõigused, eelkõige sõna-, mõtte-, 

südametunnistuse-, usu- ja ühinemisvabadus, õigus eraelule, andmekaitsele ja tõhusale 

õiguskaitsevahendile, süütuse presumptsioon ja õigus õiglasele kohtupidamisele ja 

mittediskrimineerimisele on demokraatia nurgakivid; 

ELi julgeolekupädevused 

N. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 67 lõike 3 kohaselt püüab EL tagada kõrge 

turvalisuse taseme; et aluslepingu sätetes (eelkõige ELi lepingu artikli 4 lõikes 2 ja 

ELi toimimise lepingu artiklites 72 ja 73) antakse mõista, et ELil on teatavad 

pädevused liidu ühise turvalisusega seotud küsimustes; arvestades, et EL on 

tegutsenud sisejulgeoleku küsimustes oma pädevuse raames, tehes otsuseid mitmete 

õiguslike vahendite kohta ja sõlmides rahvusvahelisi lepinguid (PNR-leping, TFTP-

leping), mille eesmärgiks on võidelda raskete kuritegude ja terrorismi vastu, ning 

kehtestades sisejulgeoleku strateegia ja luues selles valdkonnas tegutsevad ametid; 

O. arvestades, et „riiklik julgeolek”, „sisejulgeolek”, „ELi sisejulgeolek” ja 

„rahvusvaheline julgeolek” on omavahel kattuvad mõisted; arvestades, et 

rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon, ELi liikmesriikide vahelise 

lojaalse koostöö põhimõte ja inimõigusi käsitleva õiguse kõikide erandite kitsa 
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tõlgendamise põhimõte osutavad mõiste „riiklik julgeolek” kitsendavale 

tõlgendamisele ning nõuavad, et liikmesriigid hoiduksid ELi pädevustesse 

sekkumisest;  

P. arvestades, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kohaselt 

peavad riikliku julgeoleku valdkonnas tegutsevad liikmesriikide asutused ja isegi 

erasektori osalejad austama nimetatud konventsioonis sätestatud õigusi, olenemata 

sellest, kas tegemist on nende enda riigi või mõne teise riigi kodanikega; arvestades, et 

see kehtib ka teiste riikide asutustega riikliku julgeoleku valdkonnas tehtava koostöö 

puhul; 

 

Eksterritoriaalsus 

Q. arvestades, et kolmanda riigi poolt oma seaduste, määruste ja muude õigus- ja 

rakendusaktide eksterritoriaalne kohaldamine olukordades, mis kuuluvad ELi või selle 

liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, võivad mõjutada kehtivat õiguskorda ja õigusriigi 

põhimõtet või isegi rikkuda rahvusvahelist või ELi õigust, sealhulgas füüsiliste ja 

juriidiliste isikute õigusi, võttes arvesse sellise kohaldamise ulatust ja väidetavat või 

tegelikku eesmärki; arvestades, et nimetatud erandlikel asjaoludel on vaja võtta liidu 

tasemel meetmed, millega tagatakse õigusriigi põhimõtte ja füüsiliste ja juriidiliste 

isikute austamine ELis, eelkõige kõrvaldades, neutraliseerides, tõkestades või muul 

viisil tõrjudes kõnealuste ELi väliste õigusaktide mõju; 

Andmete rahvusvaheline edastamine 

R. arvestades, et kui ELi institutsioonid, organid, ametid või asutused või liikmesriigid 

edastavad USA-le isikuandmeid õiguskaitse eesmärgil ning seejuures ei võeta 

piisavaid tagatis- ja kaitsemeetmeid, et tagada ELi kodanike põhiõiguste, eelkõige 

õiguse eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele austamine, on nimetatud ELi 

institutsioon, organ, amet või asutus või nimetatud liikmesriik ELi toimimise lepingu 

artikli 340 või Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktika1 kohaselt vastutav 

ELi õiguse rikkumise eest, mis hõlmab mis tahes ELi hartas sätestatud põhiõiguse 

rikkumist;  

Andmete edastamine USA-le programmi Safe Harbor alusel 

S. arvestades, et USA andmekaitset käsitlev õigusraamistik ei taga piisaval tasemel 

kaitset ELi kodanike jaoks; 

T. arvestades, et selleks, et ELi andmekontrollijatel oleks võimalik edastada 

isikuandmeid mõnele USA üksusele, on komisjon oma otsuses 520/2000 tunnistanud 

programmi Safe Harbor põhimõtetega ja sellega seotud korduma kippuvate 

küsimustega, mille on välja andnud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium, 

pakutava kaitse piisavust isikuandmete puhul, mida edastatakse EList Ameerika 

Ühendriikides asutatud organisatsioonidele, mis on ühinenud programmiga Safe 

Harbor; 

                                                 
1 Vt eelkõige 28. mai 1991. aasta kohtuotsust liidetud kohtuasjades C-6/90 ja C-9/90, Francovich ja teised vs 

Itaalia. 

http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
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U. arvestades, et oma 5. juuli 2000. aasta resolutsioonis väljendas Euroopa Parlament 

kahtlusi ja muret seoses programmi Safe Harbor piisavusega ning kutsus komisjoni 

üles oma otsust kogemuste ja mis tahes õigusliku arengu valguses aegsasti läbi 

vaatama; 

V. arvestades, et komisjoni otsuses 520/2000 nähakse ette, et liikmesriikide pädevad 

asutused võivad kasutada oma volitusi andmete edastamise peatamiseks 

organisatsioonile, mis on ise kohustunud järgima programmi Safe Harbor põhimõtteid, 

et tagada üksikisikute kaitse seoses nende isikuandmete töötlemisega, kui on väga 

tõenäoline, et programmi Safe Harbor põhimõtteid rikutakse või kui edastamise 

jätkamisel tekiks andmesubjektidele otsene raske kahju oht;  

W. arvestades, et komisjoni otsuses 520/2000 nähakse samuti ette, et kui on tõendeid selle 

kohta, et nimetatud põhimõtete järgimise tagamise eest vastutav asutus ei täida oma 

rolli tõhusalt, peab komisjon teatama sellest USA kaubandusministeeriumile ja 

vajaduse korral esitama meetmed nimetatud otsuse tühistamiseks või peatamiseks või 

selle reguleerimisala piiramiseks; 

X. arvestades, et kahes esimeses (2002. ja 2004. aasta) aruandes programmi Safe Harbor 

rakendamise kohta tuvastas komisjon mitmeid puudujääke seoses programmi Safe 

Harbor nõuetekohase rakendamisega ja andis USA ametivõimudele mitmeid soovitusi 

nende parandamiseks; 

Y. arvestades, et oma kolmandas, 27. novembri 2013. aasta rakendamisaruandes, mis 

koostati üheksa aastat pärast teise aruande valmimist ja ilma et vahepeal oleks ühtegi 

nimetatud aruandes tuvastatud puudujääkidest parandatud, tuvastas komisjon 

programmis Safe Harbor täiendavaid laiaulatuslikke nõrkusi ja puudujääke ning jõudis 

järeldusele, et ei saa jätkata selle praegusel kujul rakendamist; arvestades, et komisjon 

on rõhutanud, et USA luureasutuste laiaulatuslik juurdepääs USA-le programmi Safe 

Harbor raames sertifitseeritud üksuste poolt edastatud andmetele tõstatab tõsiseid 

küsimusi seoses ELi andmesubjektide andmete kaitse järjepidevusega; arvestades, et 

komisjon saatis USA ametivõimudele 13 soovitust ning võttis ülesande selgitada 

2014. aasta suveks koos USA ametivõimudega välja parandusmeetmed, mida tuleb 

võimalikult kiiresti rakendada ning mis on programmi Safe Harbor põhimõtete 

toimimise täieliku läbivaatamise aluseks; 

Z. arvestades, et Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 

delegatsioon kohtus 28.–31. oktoobril 2013 toimunud Washingtoni visiidi ajal USA 

kaubandusministeeriumi ja USA föderaalse kaubanduskomisjoniga; arvestades, et 

USA kaubandusministeerium tunnistas organisatsioonide olemasolu, mis on ise 

kohustunud järgima programmi Safe Harbor põhimõtteid, kuid mis on ilmselgelt 

„mitteaktiivses olekus”, st et selline ettevõte ei täida programmi Safe Harbor nõudeid, 

kuigi jätkab isikuandmete vastuvõtmist EList; arvestades, et USA föderaalne 

kaubanduskomisjon tunnistas, et programm Safe Harbor tuleks läbi vaadata, et seda 

parandada, eelkõige seoses kaebuste esitamise ja alternatiivsete vaidluste lahendamise 

süsteemidega; 

AA. arvestades, et programmi Safe Harbor põhimõtete järgimist võib piirata „riikliku 

julgeoleku, avaliku huvi või õiguskaitsevajaduste täitmiseks vajalikus ulatuses”; 
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arvestades, et sarnaselt põhiõiguse suhtes tehtavale erandile peab sellist erandit alati 

tõlgendama piiravalt ja selline erand peab olema piiratud demokraatlikus ühiskonnas 

vajaliku ja proportsionaalsega ning et seaduses tuleb selgelt kehtestada tingimused ja 

kaitsemeetmed, mis muudavad selle piirangu seaduslikuks; arvestades, et sellist 

erandit ei tohiks mitte mingil juhul kasutada viisil, mis kahjustab ELi 

andmekaitseseaduse ja programmi Safe Harbor põhimõtetega pakutavat kaitset; 

AB. arvestades, et USA luureasutuste laiaulatuslik juurdepääs on tõsiselt õõnestanud 

Atlandi-ülest usaldust ning on avaldanud negatiivset mõju usaldusele ELis tegutsevate 

USA organisatsioonide vastu; arvestades, et olukorda halvendab veelgi asjaolu, et 

USA õigusaktides puuduvad õiguslikud ja halduslikud kaitsevahendid ELi kodanike 

jaoks, eelkõige luure-eesmärkidel teostatavate jälgimistoimingute korral; 

Andmete edastamine kolmandatele riikidele piisava kaitse otsusega 

AC. arvestades, et avaldatud ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni uuringu 

tulemuste kohaselt on Uus-Meremaa ja Kanada riikliku julgeoleku eest vastutavad 

asutused osalenud laiaulatuslikult elektroonilise side massijälgimises ning teinud 

USAga aktiivset koostööd programmi Five Eyes raames, ning võivad olla vahetanud 

omavahel EList edastatud ELi kodanike isikuandmeid; 

AD. arvestades, et komisjoni otsuses 2013/651 ja 20. detsembri 2001. aasta otsuses 2/20022 

kinnitati, et Uus-Meremaa ja Kanada isikuandmete kaitse ja elektrooniliste 

dokumentide õigusaktiga on tagatud piisaval tasemel kaitse; arvestades, et eespool 

nimetatud paljastused kahjustavad tõsiselt usaldust nende riikide õigussüsteemide 

vastu seoses ELi kodanikele pakutava kaitse järjepidevusega; arvestades, et komisjon 

ei ole seda aspekti uurinud; 

Andmete edastamine lepingu tingimuste ja muude vahendite alusel 

AE. arvestades, et direktiivis 95/46/EÜ sätestatakse, et rahvusvaheline andmeedastus 

kolmandale riigile võib toimuda ka konkreetsetele vahenditele toetudes, kus 

andmekontrollija esitab tõendina piisavad tagatised seoses üksikisikute eraelu 

puutumatuse ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitsega ning seoses vastavate õiguste 

kasutamisega; 

AF. arvestades, et sellised tagatised võivad tuleneda eelkõige asjakohastest 

lepingutingimustest. 

AG. arvestades, et direktiiviga 95/46/EÜ antakse komisjonile õigus otsustada, kas 

konkreetsed lepingu tüüptingimused pakuvad nimetatud direktiiviga nõutud piisavat 

kaitset, ning arvestades, et selle alusel on komisjon võtnud vastu kolm lepingu 

tüüptingimuste mudelit andmete edastamiseks andmekontrollijatele ja -töötlejatele (ja 

alltöötlejatele) kolmandates riikides; 

AH. arvestades, et komisjoni otsustes, millega kehtestatakse lepingute tüüptingimused, 

                                                 
1 ELT L 28, 30.1.2013, lk 12. 
2 EÜT L 2, 4.1.2002, lk 13. 
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sätestatakse, et liikmesriikide pädevad asutused võivad kasutada oma volitusi peatada 

andmete liikumine, kui on kindlaks tehtud, et andmeimportija või alltöötleja kohta 

kehtiv õigusakt kehtestab talle nõudeid kalduda kõrvale kohaldatavast 

andmekaitseõigusest, et kõnealused nõuded lähevad kaugemale direktiivi 95/46/EÜ 

artiklis 13 sätestatud demokraatlikus ühiskonnas vajalikest piirangutest ja et need 

nõuded võivad tõenäoliselt omada määravat ebasoodsat mõju lepingu 

tüüptingimustega ettenähtud tagatistele; või kui on olemas tõenäosus, et lisas esitatud 

lepingu tüüptingimusi ei järgita ning et jätkuv edastamine põhjustaks 

andmesubjektidele tõsise kahju tekkimise ohu; 

AI.  arvestades, et riiklikud andmekaitseasutused on välja töötanud siduvad 

kontsernisisesed eeskirjad, et lihtsustada rahvusvahelist andmeedastust 

rahvusvahelises korporatsioonis piisavate kaitsemeetmetega seoses üksikisikute eraelu 

puutumatuse ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitsega ning seoses vastavate õiguste 

kasutamisega; arvestades, et enne nende kasutamist peavad liikmesriikide pädevad 

asutused lubama siduvate kontsernisiseste eeskirjade kasutamist, olles eelnevalt 

hinnanud nende vastavust ELi andmekaitseseadusele; 

Andmete edastamine TFTP- ja PNR-lepingu alusel 

AJ.  arvestades, et oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioonis väljendas Euroopa 

Parlament tõsist muret seoses paljastustega USA Riikliku Julgeolekuagentuuri 

tegevuse kohta seoses otsese juurdepääsuga finantstehinguid käsitlevatele 

sõnumiandmetele ja seotud andmetele, mis oleks kõnealuse lepingu, eelkõige selle 

artikli 1 selge rikkumine; 

AK. arvestades, et Euroopa Parlament palus komisjonil leping peatada ning palus teha kogu 

asjakohase teabe ja dokumendid viivitamatult kättesaadavaks, et neid saaks Euroopa 

Parlamendis arutada; 

AL. arvestades, et pärast meedias avaldatud süüdistusi otsustas komisjon alustada USAga 

TFTP-lepingu artikli 19 kohaseid konsultatsioone; arvestades, et 27. novembril 2013 

teavitas komisjoni volinik Cecilia Malmström kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni, et pärast kohtumist USA ametivõimudega ja pidades silmas 

USA ametivõimude poolt saadetud kirjades ja nende poolt kohtumiste ajal antud 

vastuseid otsustas komisjon konsultatsioonidest loobuda põhjendusel, et puuduvad 

tõendid, mis näitaksid, et USA valitsus on tegutsenud viisil, mis on nimetatud lepingu 

sätetega vastuolus, ning et USA on andnud kirjaliku kinnituse, et ei ole toimunud 

otsest andmete kogumist, mis oleks vastuolus TFTP-lepingu sätetega; 

AM. arvestades, et kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni 28.–

31. oktoobril 2013 toimunud Washingtoni visiidi ajal kohtus delegatsioon USA 

rahandusministeeriumiga; arvestades, et USA rahandusministeeriumi väitel ei ole neil 

alates TFTP-lepingu jõustumisest olnud juurdepääsu SWIFT-andmetele ELis, välja 

arvatud TFTP-lepingu raamistikus; arvestades, et USA rahandusministeerium keeldus 

kommentaaride andmisest selle kohta, kas SWIFT-andmetele võisid juurde pääseda 

mis tahes muud USA valitsusorganid või ministeeriumid väljaspool TFTP-lepingut 

ning kas USA administratsioon oli USA Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) 

massilisest jälgimistegevusest teadlik; arvestades, et 18. detsembril 2013 väitis Glenn 
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Greenwald enne seda, kui kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon alustas 

uurimist, et NSA ja GCHQ sihtmärgiks olid SWIFT-võrgustikud;  

AN. arvestades, et Belgia ja Hollandi andmekaitseasutused otsustasid 13. novembril 2013 

viia läbi ühise uurimise SWIFT-maksete võrkude turvalisuse küsimuses, et teha 

kindlaks, kas kolmandatel osalistel on võimalik saada volitamata või ebaseaduslikku 

juurdepääsu Euroopa kodanike pangaandmetele1;AO. arvestades, et vastavalt 

ELi ja USA PNR-lepingu ühise läbivaatamise tulemustele avalikustas USA 

sisejulgeolekuministeerium USA Riiklikule Julgeolekuagentuurile PNR-andmeid 23 

korral üksikjuhtumite kaupa terrorismivastaste juhtumite toetamiseks, mis on 

kooskõlas nimetatud lepingu konkreetsete tingimustega; 

AP. arvestades, et ühise läbivaatamise tulemustes ei mainita asjaolu, et luure-eesmärkidel 

isikuandmete töötlemise korral ei kaitse USA seaduste kohaselt ükski õiguslik või 

halduslik säte muude kui USA kodanike õigusi ning et põhiseadusega ette nähtud 

kaitse kehtib üksnes USA kodanike jaoks; arvestades, et selliste õigus- või 

haldusalaste õiguste puudumine muudab kehtivas PNR-lepingus sätestatud ELi 

kodanike kaitse tühiseks; 

Andmete edastamine ELi ja USA vahelise kriminaalasjades osutatava vastastikuse õigusabi 

lepingu alusel 

AQ. arvestades, et 6. juuni 2003. aasta ELi ja USA vaheline kriminaalasjades osutatava 

vastastikuse õigusabi leping2 jõustus 1. veebruaril 2010 ning selle eesmärgiks on 

lihtsustada ELi ja USA vahelist koostööd, et võidelda tõhusamalt kuritegevuse vastu, 

võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse üksikisikute õigusi ja õigusriigi põhimõtet; 

Raamleping andmekaitse kohta politsei- ja õigusalase koostöö raames (nn laiahaardeline 

lepe) 

AR. arvestades, et nimetatud raamlepingu eesmärk on kehtestada õigusraamistik 

isikuandmete edastamiseks ELi ja USA vahel üksnes kriminaalkuritegude, sealhulgas 

terrorismi ärahoidmise, uurimise, avastamise või kohtus menetlemise eesmärgil 

kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames; arvestades, et 

nõukogu andis loa läbirääkimiste alustamiseks 2. detsembril 2010; 

AS. arvestades, et nimetatud lepingus tuleks sätestada selged ja täpsed õiguslikult siduvad 

andmetöötluseeskirjad ja selles tuleks eelkõige tunnustada ELi kodanike õigust 

pääseda juurde oma isikuandmetele USAs, neid parandada ja kustutada ning samuti 

ELi kodanike õigust tõhusatele halduslikele ja õiguslikele kaitsemehhanismile ning 

andmetöötlustoimingute sõltumatu järelevalve; 

AT. arvestades, et oma 27. novembri 2013. aasta teatises märkis komisjon, et selle nn 

laiahaardelise leppe tulemuseks peaks olema kodanike kaitse kõrge tase Atlandi 

ookeani mõlemal kaldal ning see peaks tugevdama eurooplaste usaldust ELi ja USA 

                                                 
1 http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-

contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la  
2 ELT L 181, 19.7.2003, lk 25. 

http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
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vahelise andmevahetuse vastu, mis annab aluse ELi ja USA vahelise julgeolekualase 

koostöö ja partnerluse edasiarendamiseks; 

AU. arvestades, et läbirääkimised lepingu üle ei ole edenenud, kuna USA valitsus on 

püsivalt keeldunud ELi halduslike ja õiguslike kaitsemeetmete tugevate õiguste 

tunnustamisest ELi kodanike suhtes ning kuna tal on kavatsus sätestada laiaulatuslikke 

erandeid lepingus sisalduvate andmekaitsepõhimõtete osas, nagu näiteks eesmärgi 

piiramise, andmete säilitamise või andmete edasisaatmisega riigisiseselt või 

välismaale; 

Andmekaitsereform 

AV. arvestades, et ELi andmekaitse õigusraamistik on praegu läbivaatamisel, et luua 

kõikehõlmav, terviklik, kaasaegne ja kindel süsteem kõikide andmetöötlustoimingute 

jaoks ELis; arvestades, et 2012. aasta jaanuaris esitas komisjon seadusandlike 

ettepanekute paketi – andmekaitse üldmääruse1, millega asendatakse direktiiv 

95/46/EÜ ja millega kehtestatakse ühtne õigus kogu ELis, ja direktiivi2, millega 

kehtestatakse ühtlustatud raamistik õiguskaitseasutuste kõikide õiguskaitse eesmärgil 

tehtavate andmetöötlustoimingute suhtes ja millega vähendatakse praeguseid erinevusi 

liikmesriikide seaduste vahel; 

AW. arvestades, et 21. oktoobril 2013 võttis kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjon vastu oma seadusandlikud raportid nimetatud kahe ettepaneku kohta ning 

otsuse läbirääkimiste alustamise kohta nõukoguga, mille eesmärgiks on võtta 

nimetatud õigusaktid vastu käesoleva õigusloomeperioodi jooksul; 

AX. arvestades, et kuigi 24.–25. oktoobril 2013 toimunud Euroopa Ülemkogul kutsuti üles 

võtma õigeaegselt vastu ELi üldine andmekaitsealast raamistikku, et soodustada 

kodanike ja ettevõtete usaldust digitaalmajanduse suhtes, ei ole Euroopa Ülemkogu 

suutnud andmekaitse üldmääruse ja direktiivi küsimuses siiski jõuda üldise 

lähenemisviisini3; 

IT-julgeolek ja pilvandmetöötlus 

AY. arvestades, et 10. detsembri resolutsioonis4 rõhutati pilvandmetöötluse ettevõtete 

majanduslikku potentsiaali majanduskasvuks ja tööhõiveks; 

AZ. arvestades, et andmekaitse tase pilvandmetöötluse keskkonnas ei tohi olla madalam, 

kui seda nõutakse mis tahes muus andmetöötluse kontekstis; arvestades, et ELi 

andmekaitseõigus kehtib tänu oma tehnoloogilisele neutraalsusele juba praegu 

täielikult ELis tegutsevate pilvandmetöötluse teenuste suhtes; 

BA. arvestades, et massijälgimine annab luureasutustele juurdepääsu ELi üksikisikute 

isikuandmetele, mis on salvestatud USA peamiste pilveteenuste osutajatega sõlmitud 

pilveteenuste lepingute raames; arvestades, et USA luureasutused on pääsenud juurde 

                                                 
1 COM(2012) 11, 25.1.2012. 
2 COM(2012) 10, 25.1.2012. 
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf  
4 AT-0353/2013 PE506.114V2.00. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf
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ELi pinnal asuvatesse serveritesse salvestatud isikuandmetele, murdes sisse Yahoo ja 

Google'i sisevõrkudesse1; arvestades, et selline tegevus kujutab endast rahvusvaheliste 

kohustuste rikkumist; arvestades, et ei saa välistada, et luureasutused on pääsenud 

juurde ka pilveteenustes liikmesriikide riigiasutuste või ettevõtete ja institutsioonide 

poolt salvestatud teabele; 

Luureteenistuste demokraatlik järelevalve 

BB. arvestades, et luureteenistustel on oluline roll demokraatliku ühiskonna kaitsmisel 

sisemiste ja väliste ohtude eest; arvestades, et neile antakse sellega seoses eriõigused 

ja -volitused; arvestades, et nende õiguste kasutamisel tuleb järgida õigusriigi 

põhimõtet, kuna vastasel korral võivad nad kaotada oma õigusjärgsuse ja õõnestada 

ühiskonna demokraatlikku olemust; 

BC. arvestades, et luureteenistustele omane kõrge salastatus, mille eesmärk on vältida 

käimasolevate operatsioonide ohustamist, töömeetodite avalikustamist või agentide 

elude ohtu seadmist, takistab täielikku läbipaistvust, avalikku kontrolli ning tavapärast 

demokraatlikku või kohtulikku kontrolli; 

BD. arvestades, et tehnoloogia areng on toonud kaasa tihenenud rahvusvahelise 

luurekoostöö, mis hõlmab ka isikuandmete vahetamist ning hägustab sageli luure- ja 

õiguskaitsetoimingute vahelist piiri;. 

BE. arvestades, et suurem osa olemasolevatest riiklikest järelevalvemehhanismidest ja -

organitest loodi või uuendati 1990. aastatel ning neid ei ole tingimata kohandatud 

viimase kümne aasta jooksul toimunud kiirele tehnoloogia arengule;  

BF. arvestades, et luuretegevuse üle teostatakse demokraatlikku järelevalvet endiselt 

riikide tasandil ning seda hoolimata suurenenud teabevahetusest ELi liikmesriikide 

ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel; arvestades, et ühelt poolt 

rahvusvahelise koostöö taseme ja teiselt poolt riikide tasandiga piiratud järelevalve 

suutlikkuse vahel on üha suurenev lõhe, mille tulemuseks on ebapiisav ja ebatõhus 

demokraatlik kontroll; 

Peamised järeldused 

1. on arvamusel, et hiljutised õigusrikkumistest teatajate ja ajakirjanike paljastused 

ajakirjanduses kõrvuti käesoleva uurimise käigus antud eksperdiarvamusega annavad 

veenvaid tõendeid kaugeleulatuvate, keerukate ja tehnoloogiliselt väga arenenud 

süsteemide olemasolust, mille on loonud USA ja teatavate liikmesriikide 

luureteenistused kogu maailma kodanike side- ja asukohaandmete ning metaandmete 

kogumiseks, säilitamiseks ja analüüsimiseks enneolematus ulatuses ning valimatul 

ning kahtlust mitteärataval viisil; 

2. osutab eriti USA NSA luureprogrammidele, mis võimaldavad pidada massilist 

järelevalvet ELi kodanike üle läbi otsese juurdepääsu juhtivate USA internetiettevõtete 

keskserveritele (PRISM programm), analüüsida infosisu ja metaandmeid (Xkeyscore 

                                                 
1 The Washington Post, 31. oktoober 2013. 
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programm), hiilida mööda online-krüpteeringutest (BULLRUN), pääseda juurde 

arvuti- ja telefonivõrkudele ning asukohaandmetele, samuti sellistele Suurbritannia 

luureameti GCHQ süsteemidele nagu selle ülesvoolu järelevalvetegevus (Tempora 

programm) ja dekrüpteerimisprogramm (Edgehill); on arvamusel, et sarnaste 

programmide olemasolu, isegi kui need on väiksemas mahus, võib eeldada ka teistes 

ELi riikides nagu Prantsusmaal (DGSE), Saksamaal (BND) ja Rootsis (FRA); 

3. märgib Suurbritannia luureameti GCHQ väidetavat Belgacomi süsteemidesse 

häkkimist või nende pealtkuulamist; kordab Belgacomi märkust, et ta ei suutnud 

kindlaks teha, et ELi institutsioonid oleksid olnud sihtmärgiks või et need oleksid 

olnud mõjutatud, ning et kasutatud pahavara oli äärmiselt keerukas ning nõudis selle 

väljaarendamiseks ja kasutamiseks ulatuslike rahaliste ja inimressursside kasutamist, 

mis ei oleks eraettevõtetele ega häkkeritele kättesaadavad; 

4. väidab, et usaldus on saanud tõsiselt kannatada: nii kahe atlandiülese partneri vaheline 

usaldus, ELi liikmesriikide vaheline usaldus, kodanike ja nende valitsuste vaheline 

usaldus, usaldus õigusriigi vastu kui ka usaldus IT-teenuste turvalisuse vastu; on 

arvamusel, et usalduse taastamiseks kõikides nendes valdkondades tuleb kiiresti luua 

laiaulatuslik kava; 

5. märgib, et mõne valitsuse väitel on kõnealused massijärelevalveprogrammid vajalikud 

terrorismi vastu võitlemiseks; toetab täielikult terrorismivastast võitlust, kuid on 

veendunud, et see ei tohi kunagi õigustada suunamata, salajaste ja mõnikord isegi 

ebaseaduslike massijärelevalveprogrammide kasutamist; tunneb seetõttu muret nende 

programmide õiguspärasuse, vajaduse ja proportsionaalsuse pärast; 

6. kahtleb, et sellises mahus andmete kogumine on seotud üksnes terrorismivastase 

võitlusega, kuna see hõlmab igasuguste võimalike andmete kogumist kõikide 

kodanike kohta; osutab seetõttu võimalikele muudele võimuga seotud motiividele, 

nagu poliitilised motiivid ja majandusspionaaž; 

7. seab kahtluse alla mõningate liikmesriikide laiaulatusliku majandusspionaaži kooskõla 

ELi siseturu- ja konkurentsiõigusega, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingu I ja VII jaotises; kinnitab taas lojaalse koostöö põhimõtet, nagu see on 

sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3, ning põhimõtet, et liikmesriigid 

hoiduvad kõigist meetmetest, mis võiksid kahjustada liidu eesmärkide saavutamist; 

8. märgib, et rahvusvahelised lepingud ja ELi ja USA õigusaktid ning siseriiklikud 

kontrollimehhanismid ei ole suutnud pakkuda vajalikku kontrolli ega demokraatlikku 

vastutust; 

9. mõistab sügavalt hukka tohutu, süsteemse ja kõikehõlmava süütute inimeste 

isikuandmete, mis hõlmavad sageli eraelulist isiklikku teavet, kogumise; rõhutab, et 

luureteenistuste massilise ja valimatu järelevalve süsteemid häirivad tõsiselt kodanike 

põhiõigusi; toonitab, et õigus privaatsusele ei ole mitte luksus, vaid vaba ja 

demokraatliku ühiskonna alustala; osutab veel sellele, et massijärelevalvel võivad olla 

tõsised tagajärjed pressi-, mõtte- ja kõnevabadusele ning kogutud teavet võidakse 

vääralt kasutada poliitiliste vastaste suhtes; rõhutab, et kõnealune massijärelevalve 

paistab hõlmavat ka luureteenistuste ebaseaduslikku tegevust ning tõstatab küsimuse 
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siseriiklike õigusaktide eksterritoriaalsuse suhtes; 

10. näeb järelevalveprogramme kui järjekordset sammu täieliku ennetava riigi poole, mis 

muudavad demokraatlikes ühiskondades kriminaalõiguse kehtivat paradigmat, 

toetades selle asemel segu häguste õiguslike tagatistega õiguskaitse- ja 

luuretegevustest, mis pole sageli kooskõlas demokraatliku kontrolli ja põhiõigustega, 

eriti süütuse presumptsiooniga; tuletab sellega seoses meelde Saksamaa föderaalse 

konstitutsioonikohtu 1 otsust ennetava ristjälituse („präventive Rasterfahndung ”) 

kasutamise keelamise kohta, välja arvatud juhul, kui esineb tõendeid konkreetsest 

ohust teistele tähtsatele õiguslikult kaitstud õigustele, mille puhul üldine ohuolukord 

või rahvusvahelised pinged ei ole piisavad, et lugeda sellised meetmed põhjendatuks; 

11. ei ole nõus, et salajased õigusaktid, lepingud ja kohtud rikuvad õigusriigi põhimõtet; 

osutab sellele, et mistahes kohtu või tribunali otsus ning ELi mittekuuluva riigi 

haldusasutuse otsus, millega lubatakse, kas otseselt või kaudselt, selliseid 

järelevalvetegevusi, nagu kirjeldatakse käesolevas uurimises, ei tohi automaatselt 

tunnustada ega jõustada, vaid need tuleb ühekaupa esitada vastastikust tunnustamist ja 

õigusabi, kaasa arvatud kahepoolsetest lepingutest tulenevaid eeskirju käsitlevateks 

asjakohasteks riigisisesteks menetlusteks; 

12. osutab sellele, et eelmainitud probleeme suurendavad tehnoloogia ja ühiskonna kiire 

areng; on arvamusel, et kuna internet ja mobiilsed seadmed on kaasaegses 

igapäevaelus kõikjal (lausandmetöötlus) ning et enamiku internetiettevõtjate ärimudel 

rajaneb kõiksuguste isiklike andmete töötlemisel, mis ohustab isiku terviklikkust, on 

selle probleemi ulatus enneolematu; 

13. teeb selge järelduse, nagu rõhutasid uurimisel tunnistusi andnud tehnoloogiaeksperdid, 

et praeguses tehnoloogilise arengu etapis ei saa ELi avalikele institutsioonidele ega 

kodanikele tagada, et nende IT-turvalisus või -privaatsus on kaitstud hästivarustatud 

kolmandate riikide või ELi luureametite sissetungi eest (puudub täielik IT-turvalisus); 

märgib, et seda murettekitavat olukorda on võimalik parandada ainult siis, kui 

eurooplased on valmis eraldama piisavalt nii inim- kui ka rahalisi vahendeid Euroopa 

sõltumatuse ja eneseusalduse säilitamiseks; 

14. on teravalt vastu mõttele, et need probleemid on seotud ainult riikliku julgeolekuga ja 

kuuluvad seega liikmesriikide ainupädevusse; tuletab meelde Euroopa Kohtu hiljutist 

otsust, milles sätestati, et „ehkki liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid sise- ja 

välisjulgeoleku tagamiseks, ei tohi pelk fakt, et selline otsus puudutab riigi 

julgeolekut, tähendada seda, et Euroopa Liidu õigusaktid ei ole kohaldatavad”2; tuletab 

lisaks meelde, et ohus on kõikide ELi kodanike privaatsuse kaitsmine, nagu ka ELi 

kommunikatsioonisüsteemide turvalisus ja usaldusväärsus; on seetõttu arvamusel, et 

ELi tasandi arutelud ja meetmed ei ole mitte ainult õigustatud, vaid on seotud ka ELi 

autonoomsuse ja suveräänsusega;15. kiidab heaks käesoleva uurimise teemat 

puudutavad käimasolevad arutelud, uurimised ja ülevaated mitmel pool maailmas; 

osutab ülemaailmsele valitsuste järelevalve reformile, millega on liitunud maailma 

juhtivad tehnoloogiaettevõtted ning mis kutsub üles tegema siseriiklikus 

                                                 
1 Nr 1 BvR 518/02, 4. aprill 2006. 
2 Nr 1 BvR 518/02, 4. aprill 2006. 
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järelevalveõiguses põhjalikke muutusi, sealhulgas kehtestama rahvusvahelise keelu 

laiaulatuslikule andmekogumisele, et säilitada avalikkuse usaldus interneti vastu; 

märgib suure huviga USA presidendi luure- ja sidetehnoloogiate järelevalverühma 

hiljuti avaldatud soovitusi; soovitab valitsustel tungivalt neid nõudmisi ja soovitusi 

täiel määral arvesse võtta ning vaadata põhjalikult üle oma riiklikud luureteenistuste 

raamkavad, et rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid ja kontrolli; 

16. kiidab institutsioone ja eksperte, kes on andud käesolevasse uurimisse oma panuse; 

peab kahetsusväärseks, et mõnede liikmesriikide asutused keeldusid tegema koostööd 

uurimises, mida Euroopa Parlament on läbi viinud kodanike nimel; tunneb heameelt 

mõningate USA Kongressi ja rahvusparlamentide liikmete avatuse üle; 

17. on teadlik sellest, et nii lühikese aja jooksul on olnud võimalik ainult kõikide 2013. 

aasta juulis kerkinud probleemide eeluurimine; tunnistab nii seotud paljastuste ulatust 

kui ka nende jätkuvat iseloomu; kasutab seetõttu planeerivat lähenemisviisi, mis 

hõlmab konkreetseid ettepanekuid ja mehhanisme järgmise parlamendi koosseisu 

ametiajal võetavateks järelmeetmeteks, tagades, et järeldused jäävad ELi poliitilises 

tegevuskavas tähtsaks; 

18. kavatseb paluda Euroopa Komisjonilt tugevate poliitiliste kohustuste määramist pärast 

2014. aasta mais toimuvaid valimisi käesoleva uurimise ettepanekute ja soovituste 

rakendamiseks; ootab kandidaatidelt uute volinike eelolevatel parlamendi kuulamistel 

asjakohast pühendumist; 

Soovitused 

19. kutsub USA ametivõime ja ELi liikmesriike üles keelama kõikehõlmava 

massijärelevalve ja isikuandmete laiaulatusliku töötlemise; 

20. palub teatavatel liikmesriikidel, sealhulgas Saksamaal, Prantsusmaal, Madalmaadel, 

Rootsil ja Ühendkuningriigil, vajaduse korral üle vaadata oma luureteenistuste 

tegevust reguleerivad siseriiklikud õigusaktid ja tavad, nii et need oleksid kooskõlas 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni standarditega ning 

täidaksid põhiõiguseid puudutavaid kohustusi seoses andmekaitse, privaatsuse ja 

süütuse presumptsiooniga; arvestades ulatuslikke meediakajastusi massijärelevalve 

kohta Suurbritannias, rõhutab eriti, et tuleks üle vaadata kehtiv õigusraamistik, mis 

koosneb kolme eraldiseisva õigusakti, nimelt 1998. aasta inimõiguste seaduse, 1994. 

aasta luureteenistuste seaduse ning 2000. aasta uurimisvolituste korraldamise seaduse 

keerukast koostoimest; 

21. kutsub liikmesriike üles hoiduma kolmandatelt riikidelt andmete vastuvõtmisest, kui 

need on kogutud ebaseaduslikult, ning mitte lubama kolmandate riikide valitsustel või 

ametitel teostada liikmesriigi territooriumil järelevalvetegevust, mis on siseriiklike 

õigusaktide kohaselt ebaseaduslik või ei vasta rahvusvaheliste või ELi meetmetega 

kehtestatud õigustagatistele, kaasa arvatud inimõiguste kaitsele Euroopa Liidu lepingu 

kohaselt, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ja Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartale; 

22. kutsub liikmesriike üles kohese täitma Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
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konventsiooni kohaselt kohustust kaitsta oma kodanikke järelevalve eest, mis ei ole 

konventsiooniga kooskõlas, kaasa arvatud juhul, kui selle eesmärk on säilitada riigis 

julgeolek, ning mida teostavad kolmandad riigid, ning tagada, et kolmanda riigi 

õigusaktide eksterritoriaalne rakendamine ei kahjustaks õigusriigi põhimõtet;  

23. kutsub Euroopa Nõukogu peasekretäri algatama artikli 52 menetlust, mille kohaselt 

„Euroopa Nõukogu Peasekretäri taotlusel esitab iga Kõrge Lepinguosaline selgituse, 

kuidas tema siseriiklik õigus kindlustab käesoleva konventsiooni mis tahes sätete 

tõhusa elluviimise“; 

24. kutsub liikmesriike üles võtma koheselt asjakohaseid meetmeid, sealhulgas 

kohtumeetmeid nende suveräänsuse ja seeläbi üldise rahvusvahelise õiguse rikkumise 

vastu, mida teostatakse massijärelevalveprogrammide kaudu; kutsub lisaks 

liikmesriike üles kasutama kõiki olemasolevaid rahvusvahelisi meetmeid ELi 

kodanike põhiõiguste kaitsmiseks, eelkõige kutsudes esile kodaniku- ja poliitiliste 

õiguste rahvusvahelise pakti artikli 41 kohase riikidevahelise kaebemenetluse; 

25. kutsub USAd üles viivitamatult oma õigusakte läbi vaatama, et viia need kooskõlla 

rahvusvahelise õigusega, tunnistada ELi kodanike privaatsust ja teisi õiguseid, 

pakkuda ELi kodanikele õiguslikku hüvitist ning allkirjastada lisaprotokoll, mis 

võimaldab üksikisikutel esitada kaebuseid kodaniku- ja poliitiliste õiguste 

rahvusvahelise pakti alusel; 

26. on tugevalt vastu Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse vastase Budapesti 

konventsiooni, milles käsitletakse piiriülest juurdepääsu salvestatud arvutiandmetele, 

mis tahes lisaprotokolli või suuniste sõlmimisele, mis võib muuta seaduslikuks 

luureteenistuste juurdepääsu teises jurisdiktsioonis salvestatud andmetele ilma viimase 

loata ning ilma olemasolevate vastastikuste õigusabivahendite kasutamiseta, kuna see 

võib anda õiguskaitseasutustele tõkestamata kaugjuurdepääsu teistes jurisdiktsioonides 

paiknevatele serveritele ja arvutitele ning oleks vastuolus Euroopa Nõukogu 

konventsiooniga 108; 

27. palub komisjonil hinnata enne 2014. aasta juulit määruse EÜ nr 2271/96 rakendatavust 

kollisioonijuhtumitele seoses isikuandmete ülekandmisega; 

Andmete rahvusvaheline edastamine 

USA andmekaitse õigusraamistik ning USA Safe Harbour 

28. märgib, et meediapaljastustes tuvastatud ettevõtted, kes on seotud USA NSA 

teostatava ELi andmesubjektide laiaulatusliku massijärelevalvega, on ettevõtted, kes 

on iseseisvalt liitunud Safe Harbouriga, ning et Safe Harbour on õigusvahend, mida 

kasutatakse ELi isikuandmete ülekandmiseks USAsse (Google, Microsoft, Yahoo!, 

Facebook, Apple, LinkedIn); tunneb muret asjaolu üle, et kõnealused organisatsioonid 

tunnistasid, et nad ei krüpteeri oma andmekeskuste vahelist teavet ja sidet, 

võimaldades luureteenistustel seeläbi teavet hankida1; 

                                                 
1 The Washington Post, 31. oktoober 2013. 
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29. on arvamusel, et USA luureametite laiaulatuslik juurdepääs ELi isikuandmetele, mida 

töötleb Safe Harbour, ei vasta iseenesest julgeoleku kaalutlustel tehtava erandi 

kriteeriumile; 

30. on seisukohal, et kuna praeguses olukorras ei taga Safe Harbouri põhimõtted ELi 

kodanikele nõuetekohast kaitset, tuleks selliseid ülekandeid teostada teiste õigusaktide 

alusel, nagu näiteks lepingulised klauslid või siduvad kontsernisisesed eeskirjad, 

milles sätestatakse konkreetsed õigustagatised ja kaitsed; 

31. kutsub komisjoni üles esitama meetmeid komisjoni otsuse 520/2000, millega tunnistati 

Safe Harbouri privaatsuspõhimõtete nõuetekohasust, ning USA kaubandusosakonna 

poolt väljastatud seonduvate korduma kippuvate küsimuste koheseks peatamiseks; 

32. kutsub liikmesriikide pädevaid asutusi, nimelt andmekaitseasutusi, kasutama oma 

võimu ning koheselt peatama andmevood mis tahes organisatsiooni, kes on iseseisvalt 

liitunud USA Safe Harbour põhimõtetega, ning nõudma, et selliseid andmevoogusid 

teostataks ainult teiste õigusaktide alusel, tingimusel et need sisaldavad vajalikke 

õigustagatisi ja kaitseid seoses üksikisikute privaatsuse ning põhiõiguste ja 

vabadustega; 

33. kutsub komisjoni üles esitama 2014. aasta juuniks põhjaliku hinnangu USA 

privaatsusraamistiku kohta, mis hõlmab kaubandus-, õiguskaitse- ja luuretegevust, 

reageerimaks asjaolule, et ELi ja USA isikuandmete kaitsmist käsitlevad 

õigussüsteemid on teineteisest kaugenemas; 

Piisava kaitse otsusega andmete edastamine muudele kolmandatele riikidele 

34. tuletab meelde, et direktiiv 95/46/EÜ sätestab, et isikuandmeid võib kolmandasse riiki 

edastada üksnes juhul, kui kõnealuses kolmandas riigis on tagatud nende kaitse piisav 

tase, ilma et see piiraks siseriiklikke sätteid, mis on vastu võetud nimetatud direktiivi 

sätete alusel, kõnealuse sätte eesmärk on tagada kaitse järjepidevus, mida pakuvad ELi 

andmekaitseseadused, kui isikuandmeid edastatakse väljapoole ELi; 

35. tuletab meelde, et direktiiv 95/46/EÜ tagab andmekaitse taseme piisavuse 

kolmandates riikides, pidades silmas kõiki andmete edastamise toimingute või 

andmete edastamise toimingute kogumi asjaolusid; samuti tuletab meelde, et 

kõnealune direktiiv annab komisjonile rakendusvolitused, et otsustada, kas kolmas riik 

tagab andmekaitse piisava taseme, pidades silmas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 

kriteeriume; arvestades, et direktiiv 95/46/EÜ annab komisjonile volitused otsustada, 

et kolmas riik ei taga piisavat kaitse taset; 

36. tuletab meelde, et viimasel juhul peavad liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid, et 

vältida sama liiki andmete edastamine kõnealusesse kolmandasse riiki, ja et komisjon 

alustab läbirääkimisi, et parandada olukorda; 

37. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles viivitamata hindama, kas Uus-Meremaa ja 

Kanada isikuandmete kaitset ja elektroonilisi dokumente käsitleva õigusakti piisav 
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kaitsetase, nagu deklareeritud komisjoni 20. detsembri 2001. aasta otsustes 2013/651 ja 

2/2002, on mõjutanud nende riikide luureasutuste seotust ELi kodanike massiliste 

jälgimisega, ning vajadusel võtma vajalikke meetmeid piisava kaitse otsuste 

peatamiseks või tühistamiseks; loodab, et komisjon esitab aruande Euroopa 

Parlamendile oma järelduste kohta eespool nimetatud riikides hiljemalt 2014. aasta 

detsembriks; 

Andmete edastamine lepingu tingimuste ja muude vahendite alusel 

38. tuletab meelde, et riiklikud andmekaitseasutused on märkinud, et lepingu 

tüüptingimused ja ka siduvad kontsernisisesed eeskirjad ei ole kirjutatud isikuandmete 

massilise jälgimise juurdepääsu olukordi silmas pidades ja et selline juurdepääs ei ole 

kooskõlas lepingutingimuste ja siduvate kontsernisiseste eeskirjade erandite sätetega, 

mis viitavad üksikute erandite õigustatud huvile demokraatlikus ühiskonnas, kui on 

vajalik ja proportsionaalne; 

39. kutsub liikmesriike üles keelama või peatama andmeedastused kolmandatesse 

riikidesse, mis põhinevad lepingu tüüptingimustel, lepingutingimustel või siduvatel 

kontsernisisestel eeskirjadel, mis on kinnitatud riiklike pädevate asutuste poolt, kus on 

kindlaks tehtud, et õigus, millele andmeimportija allub, määrab talle nõudmised, mis 

lähevad kaugemale piirangutest, mis on vajalikud demokraatlikus ühiskonnas, ja millel 

on tõenäoliselt märkimisväärne kahjulik mõju tagatistele, mida annavad kohaldatavad 

andmekaitseseadused ja lepingu tüüptingimused, või kuna jätkuv edastamine võib luua 

vältimatu tõsise kahju ohu andmesubjektidele; 

40. kutsub artikli 29 töörühma üles välja andma tagatiste ja kaitse suunised ja soovitused, 

mida peaksid sisaldama ELi rahvusvahelised isikuandmete edastamise lepingulised 

vahendid, et tagada üksikisikute eraelu puutumatus, põhiõiguste- ja vabaduste kaitse, 

võttes eelkõige arvesse kolmandate riikide luure- ja riikliku julgeoleku õigusakte ning 

kolmandas riigis andmeid vastuvõtvate ettevõtete seotust kolmandate riikide 

luureagentuuride massjälgimise toimingutes; 

41. palub komisjonil üle vaadata kehtestatud lepingulised tüüptingimused, et hinnata, kas 

need pakuvad vajalikku kaitset seoses edastatud isikuandmetele juurdepääsuga luure 

eesmärkide tingimustel, ning vajaduse korral neid kontrollida; 

Andmete edastamine vastastikuse õigusabi kokkuleppe alusel  

42. kutsub komisjoni üles enne 2014. aasta lõppu läbi viima põhjalik olemasoleva 

vastastikuse õigusabi kokkuleppe hindamine, kooskõlas selle artikliga 17, et 

kontrollida selle praktilist rakendamist, eelkõige, kas USA on seda tõhusalt kasutanud 

EList teabe või tõendite saamiseks ja kas lepingust on kõrvale hoitud, et saada teavet 

otse EList, ning hinnata mõju üksikisikute põhiõigustele; selline hindamine ei peaks 

viitama üksnes USA ametlikele avaldustele kui analüüsi piisavale alusele, vaid peaks 

põhinema ka ELi erihinnangutel; kõnealune põhjalik läbivaatus peaks käsitlema ka 

liidu konstitutsioonilise struktuuri rakendamise tagajärgi sellele vahendile, et viia see 

kooskõlla liidu õigusaktidega, võttes arvesse eelkõige protokolli 35 artiklit 10 ja seda 

                                                 
1 ELT L 28, 30.1.2013, lk 12 



 

PR\1014703ET.doc 23/52 PE526.085v02-00 

 ET 

protokolli käsitlevat deklaratsiooni 50; 

ELi vastastikune abi kriminaalasjades  

43. palub nõukogul ja komisjonil teavitada parlamenti kriminaalasjades vastastikuse 

õigusabi konventsiooni tegelikust osalisriikide kasutamisest liikmesriikide vahel, 

eelkõige kolmandat jaotist elekterside pealtkuulamise kohta; kutsub komisjoni üles 

esitama ettepanek, kooskõlas deklaratsiooniga 50, protokolli 36 kohta, vastavalt 

nõutule, enne 2014. aasta lõppu, et kohandada see Lissaboni lepingu raamistikuga; 

Andmete edastamine TFTP- ja PNR-lepingu alusel 

44. on seisukohal, et Euroopa komisjoni ja USA rahandusministeeriumi antud andmed ei 

täpsusta, kas USA luureagentuuridel on juurdepääs SWIFT-finantstehinguid 

käsitlevatele sõnumitele ELis, pidades kinni SWIFT-võrgustikke või panga 

operatsioonisüsteeme või sidevõrke, üksi või koos ELi riiklike luureasutustega, ning 

ilma et toetutakse olemasolevatele vastastikuse õigusabi ja õigusalase koostöö 

kahepoolsetele kanalitele; 

45. kordab oma 23. oktoobri 2013. aasta määrust ja palub komisjonil peatada TFTP-

leping; 

46. palub Euroopa komisjonil reageerida probleemidele, et kolm peamist arvutipõhist 

broneerimissüsteemi, mida kasutavad lennuliinid üle maailma, paiknevad USAs ja et 

broneeringuinfo andmed salvestatakse pilvesüsteemis, mis tegutseb USA pinnal USA 

õigusaktide alusel, millel puudub piisav andmekaitse; 

Raamleping andmekaitse kohta politsei- ja õigusalase koostöö raames (nn laiahaardeline 

lepe) 

47. leiab, et raamlepingu kohane rahuldav lahendus on Atlandi-üleste partnerite vahelise 

täieliku usalduse taastamise eeltingimuseks; 

48. nõuab viivitamatut läbirääkimiste taasalustamist USAga seoses raamlepinguga, 

tagamaks ELi kodanikele selged õigused ning tõhusad ja rakendatavad haldus ja 

õiguslikud abinõud USAs, ilma mis tahes diskrimineerimiseta; 

49. nõuab, et komisjon ja nõukogu ei algataks mis tahes uusi valdkondlikke lepinguid või 

lepinguid isikuandmete edastamiseks õiguskaitse eesmärkidel enne raamlepingu 

jõustumist; 

50. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks üksikasjaliku aruande läbirääkimisvolituste 

erinevate punktide kohta ja viimasest hetkeseisust 2014. aasta aprilliks; 

Andmekaitsereform 

51. nõuab, et nõukogu eesistuja ja suurem osa liikmesriike, kes toetavad kõrgetasemelist 

andmekaitset, näitaksid üles juhtimisoskust ja vastutustunnet ning kiirendaks oma tööd 

kogu andmekaitse paketiga, et selle saaks vastu võtta 2014. aastal, et kõik ELi 

kodanikud saaksid juba lähitulevikus nautida paremat kaitset; 
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52. rõhutab, et nii andmekaitsemäärus kui ka andmekaitsedirektiiv on vajalikud 

üksikisikute põhiõiguste kaitsmiseks ja seetõttu tuleb neid käsitleda paketina, mis 

võetakse vastu üheaegselt, et tagada kõikide ELi andmetöötlustoimingute 

kõrgetasemeline kaitse mis tahes asjaoludel; 

Pilvandmetöötlus 

53. märgib, et USA pilvandmetöötlust ja pilvteenuse osutajaid mõjutavad negatiivselt 

eespool nimetatud tavad; rõhutab seetõttu Euroopa pilvteenuse arendamise tähtsust 

majanduskasvule ja tööhõivele ning usaldust pilvandmetöötluse teenuste ja osutajate 

suhtes ning kõrgetasemelise isikuandmete kaitse tagamiseks; 

54. kordab oma tõsist muret seoses pilvandmetöötluse lepingute raames töödeldud ELi 

isikuandmete ja teabe kohustusliku otsese avaldamisega kolmandate riikide 

ametiasutustele pilveteenuste osutajate kaudu, kelle suhtes kohaldatakse kolmanda 

riigi seadusi või kes kasutab kolmandas riigis asuvat serverit, ning seoses kolmandate 

riikide õiguskaitseasutuste ja luureteenistuste otsese kaugjuurdepääsuga 

isikuandmetele ja töödeldavale teabele; 

55. peab kahetsusväärseks, et kolmandate riikide ametiasutused saavad sellise juurdepääsu 

tavaliselt oma õigusnormide otsese jõustamise kaudu, kasutamata seejuures 

õiguslikuks koostööks loodud rahvusvahelisi vahendeid, nagu vastastikune õigusabi 

või muu õigusalane koostöö; 

56. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiirendama tööd Euroopa 

pilvandmetöötluspartnerluse valdkonnas; 

57. tuletab meelde, et eranditult kõik ELis teenuseid osutavad ettevõtted peavad järgima 

ELi õigusakte ja vastutavad nende rikkumise eest; 

Atlandi-ülene kaubanduse ja investeeringute partnerluskokkulepe (TTIP) 

58. tunnustab, et EL ja USA järgivad Atlandi-ülest kaubandus- ja investeerimispartnerlust, 

millel on peamine strateegiline tähtsus edasise majanduskasvu loomisel ning nii ELi 

kui ka USA suutlikkusel kehtestada tulevased üleilmsed reguleerivad standardid; 

59. rõhutab tungivalt, arvestades digitaalmajanduse tähtsust suhetes ja ELi-USA usalduse 

taastamise olulisust, Euroopa Parlamendi nõustumist lõpliku TTIP-lepinguga ainult 

juhul, kui leping austab ELi põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigusi ja, et isikute 

eraelu kaitset isikuandmete töötlemise ja levitamisega peab jätkuma GATSi artikli 

XIV kohaselt; 

Luureteenistuste demokraatlik järelevalve 

60. rõhutab, et vaatamata asjaolule, et luureteenistuste toimingute järelevalve peaks 

põhinema nii demokraatlikul õiguspärasusel (tugev õiguslik raamistik, eel- ja 

järelkontroll) kui ka piisaval tehnilisel suutlikkusel ja asjatundlikkusel, jääb enamikul 

praegustel ELi ja USA järelevalveasustusel puudu mõlemast, eelkõige tehnilisest 

suutlikkusest; 
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61. kutsub, nagu ta tegi Echeloni juhtumi puhul, kõiki riiklikke parlamente, kes ei ole seda 

veel teinud, sisse seadma luuretegevuse mõtestatud järelevalve parlamendiliikmete 

poolt või õiguslike volitustega uurimise ekspertasutuste poolt; kutsub liikmesriikide 

parlamente üles tagama, et sellistel järelevalvekomiteedel/asutustel oleks piisavalt 

vahendeid, tehnilist asjatundlikkust ja õiguslikke vahendeid luureteenistuste tõhusaks 

kontrollimiseks; 

62. nõuab kõrgetasemelise töörühma loomist, et tugevdada luurekoostööd ELi tasandil, 

koos nõuetekohase järelevalvemehhanismiga, et tagada nii demokraatlik õiguspärasus 

kui ka piisav tehniline võimekus; rõhutab, et kõrgetasemeline töörühm peaks tegema 

tihedat koostööd liikmesriikide parlamentidega, et pakkuda välja täiendavate 

meetmete võtmine tugevdatud järelevalvekoostööks ELis; 

63. kutsub kõnealust kõrgetasemelist töörühma üles määratlema Euroopa 

miinimumstandardid või suunised luureteenistuse (eel- ja järel-) järelevalvele, 

tuginedes olemasolevatele parimatele tavadele ja rahvusvaheliste organisatsioonide 

(ÜRO, Euroopa Nõukogu) soovitustele; 

64. kutsub kõrgetasemelist töörühma üles seadma ranged piirangud mis tahes tellitud 

järelevalve kestvusele, välja arvatud juhul, kui selle jätkamine on nõuetekohaselt 

põhjendatud pädevate / järelevalveasutuse poolt; 

65. kutsub kõrgetasemelist töörühma üles töötama välja suurema läbipaistvuse 

kriteeriumid, mis on rajatud teabele juurdepääsu üldpõhimõtetele ja nn Tshwane 

põhimõtetele1; 

66. kavatseb korraldada konverentsi koos riiklike, kas parlamentaarsete või sõltumatute 

järelevalveasutustega 2014. aasta lõpuks; 

67. kutsub liikmesriike üles toetuma parimatele tavadele, et parandada nende 

järelevalveasutuste juurdepääsu teabele luuretegevuste kohta (sealhulgas salastatud 

teave ja muudest teenustest pärinev teave) ning kehtestada õigus teostada kohapealseid 

külastusi, jõuliste ülekuulamisõiguste kogum, piisavad vahendid ja tehniline 

asjatundlikkus, ranged sõltumatud suhted oma valitsustega ning aruandekohustus 

nende parlamentidele; 

68. kutsub liikmesriike üles arendama koostööd järelevalveasutuste seas, eelkõige 

Euroopa riiklike luureasutuste järelevalvekomisjonide võrgustikus (ENNIR); 

69. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks 2014. aasta septembriks ettepaneku ELi 

luureandmete analüüsikeskuse (IntCen) tegevuse õiguslike aluste kohta, samuti tema 

tegevusele kohandatud asjakohaste järelevalvemehhanismide kohta, muu hulgas 

aruandlus Euroopa Parlamendile; 

70. kutsub komisjoni üles esitama 2014. septembriks ettepanekut ELi julgeolekukontrolli 

korra kohta kõikidele ELi ametiisikutele, kuna praegune süsteem, mis tugineb 

liikmesriikide kodanike poolt võetud julgeolekukontrolli kohustusel, näeb ette 

                                                 
1 The Global Principles on National Security and the Right to Information, juuni 2013. 
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erinevad nõuded ja menetluste kestuse riiklikes süsteemides, põhjustades seega 

parlamendiliikmete ja nende töötajate erinevat, rahvusest sõltuvat kohtlemist; 

71. võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu institutsioonidevahelise kokkuleppe 

eelnõu, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa 

Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei 

kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda, mida peaks kasutama ELi 

järelevalve parandamiseks; 

ELi ametid 

72. kutsub Europoli ühist järelevalveasutust koos riiklike andmekaitseasustustega 

teostama ühiskontrolli enne 2014. aasta lõppu, et teha kindlaks, kas Europoliga 

jagatud teave ja isikuandmed on riiklike asutuste poolt seaduslikult omandatud, 

eelkõige, kas teabe või andmed olid algselt omandanud ELi või kolmandate riikide 

luureteenistused, ning kas on rakendatud asjakohased meetmed, et takistada sellise 

teabe või andmete kasutamist või edasist levitamist;  

73. palub Europolil nõuda liikmesriikide pädevatelt asutustelt alustada uurimisi, kooskõlas 

nende pädevusega, seoses valitsuste või erasektori võimalike küberkuritegude ja 

küberrünnakute käigus kontrollitavate tegevustega; 

Sõnavabadus 

74. väljendab sügavat muret arenevate ohtude pärast ajakirjandusvabadusele ja 

riigiasutuste hirmutamise jahutavat mõju ajakirjanikele, eelkõige seoses 

ajakirjanduslike allikate konfidentsiaalsuse kaitsega; kordab 21. mail 2013. aasta 

resolutsioonis „ELi harta: ühesugused tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjal 

ELis” väljendatud nõudeid;  

75. leiab, et David Miranda kinnipidamine ja tema valduses olevate materjalide arestimine 

seitsmenda plaani „Terrorismi õigusakt 2000” alusel (ja samuti nõue The Guardian’ile 

materjalid hävitada või üle anda) kujutab endast sekkumist sõnavabaduse õigustesse, 

mida tunnustatakse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 

artiklis 10 ja ELi harta artiklis 11; 

76. kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku ELi teabekandjate kaitse kõikehõlmava 

raamistiku kohta, pöörates erilist tähelepanu teabekandjate eriomasustele 

luuretegevuse valdkonnas, mille sätted seoses teabekandjatega finantsvaldkonnas 

võivad osutuda ebapiisavaks, ning hõlmates kindlaid puutumatuse tagatisi; 

ELi IT-turvalisus 

77. juhib tähelepanu sellele, et hiljutised juhtumid näitavad selgelt ELi äärmist 

haavatavust –eelkõige ELi institutsioonid, riikide valitsused ja parlamendid, ELi 

peamised ettevõtted, Euroopa IT-infrastruktuurid ja võrgustikud – kõrgetasemeliste, 

keerulise tarkvara abil teostatud rünnakute suhtes; märgib, et nende rünnakute 

läbiviimiseks on vajalikud sellised rahalised vahendid ja inimressursid, et need 

tõenäoliselt pärinevad sellistest riigi ettevõtetest, kes tegutsevad välisriikide valitsuste 
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nimel või isegi teatud ELi riiklike valitsuste nimel, kes neid toetab; sellega seoses on 

ettevõtte Belgacom elekterside häkkimine või koputamine murettekitav näide 

rünnakust ELi IT-võimekuse vastu; 

78. on seisukohal, et massilise jälgimise ilminguid, mis selle kriisi algatasid, saab Euroopa 

kasutada võimalusena võtta initsiatiiv ja luua oluline autonoomne IT-vaheressursi 

võimekus; palub komisjonil ja liikmesriikidel kasutada riigihankeid tõukejõuna sellise 

ressursi võimekuse toetamiseks ELis, muutes ELi turvalisuse ja privaatsuse standardid 

IT-kaupade ja -teenuste põhinõudeks riigihangetes; 

79. on väga mures, et välisluureteenistused püüavad alandada IT-turvanõudeid ja 

paigaldada suurele hulgale IT-süsteemidele tagauksed;  

80. palub liikmesriikidel, komisjonil, nõukogul ja Euroopa Ülemkogul käsitleda ELi 

autonoomsuse puudumise ohtlikkust IT-vahendite, -ettevõtete ja -teenusepakkujate 

(riistvara, tarkvara, teenused ja võrgud) seiskohast ning krüpteerimise ja krüptograafia 

võimalusi; 

81. palub komisjonil, standardiorganisatsioonil ja Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeametil (ENISA) 2014. aasta septembriks välja töötada turvalisust ja 

privaatsust käsitlevad miinimumnõuded ja suunised IT-süsteemile, võrgustikele ja 

teenustele, muuhulgas pilvandmetöötluse teenused, et kaitsta paremini ELi kodanike 

isikuandmeid; usub, et sellised standardid tuleks kehtestada avatud ja demokraatliku 

protsessiga, mida ei juhi üksik riik, asutus või rahvusvaheline ettevõte; on arvamusel, 

et kui on vaja arvestada õiguspärast seaduste kohaldamist ja luuretegevust toetamaks 

võitlust terrorismi vastu, ei tohiks need kaasa tuua IT-süsteemide töökindluse üldist 

kajastamist; 

82. juhib tähelepanu sellele, et elektersideettevõtted, ELi ja riiklikud elektersidet 

reguleerivad asutused on selgelt jätnud tähelepanuta kasutajate ja klientide IT-

turvalisuse; palub komisjonil ära kasutada tema olemasolevaid e-privaatsuse ja 

telekommunikatsiooni raamdirektiivist tulenevaid volitusi, et tugevdada side 

konfidentsiaalsuse kaitset, võttes vastu meetmeid, mis tagavad terminaliseadmete 

ühilduvuse kasutajate õigustega isikuandmete kontrollimisel ja kaitsmisel ning 

kõrgetasemelise elektersidevõrkude ja -teenuste turvalisuse, sealhulgas kaasaegse side 

krüpteerimise kaudu; 

83. toetab ELi küberstrateegiat, kuid leiab, et see ei hõlma kõiki võimalikke ohte ning 

seda peaks laiendama, et hõlmata riigi pahatahtlikku käitumist; 

84. kutsub komisjoni üles esitama hiljemalt 2015. aasta jaanuariks tegevusplaani, et 

arendada välja ELi IT-valdkonna suurem sõltumatus, muu hulgas ühtsem 

lähenemisviis ELi IT-tehnoloogia võimaluste võimendamisele (sealhulgas IT-

süsteemid, seadmed, teenus, pilvandmetöötlus, krüpteerimine ja anonüümsus), ning 

elutähtsate IT-infrastruktuuride kaitse (sealhulgas seoses omandiõigus ja haavatavus); 

85. palub komisjonil järgmise Horisont 2020 tööprogrammi raamistikus hinnata, kas on 

vaja suunata rohkem ressursse Euroopa IT-tehnoloogiate valdkonna teadus- ja, 

arendustegevuse, innovatsiooni ja koolituse edendamiseks, eelkõige privaatsuse 
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täiustamise tehnoloogiate ja infrastruktuuride, krüptoloogia, turvalise andmetöötluse, 

avatud lähtekoodidega turvalahenduste ja infoühiskonna edendamiseks; 

86. palub komisjonil kaardistada praegused kohustused ja hiljemalt 2014. aasta juuniks 

läbi vaadata Europoli küberkuritegude keskuse, Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeameti (ENISA), ELi infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CET-EU) 

ja Euroopa andmekaitseinspektori (EDPS) suuremate volituste, parema 

kooskõlastamise ja/või täiendavate ressursside ja tehnilise võimekuse vajadus, et nad 

saaksid olla tõhusamad suurte IT-rikkumiste uurimisel ELis ning suurte IT-

rikkumistega seotud kohapealsete tehniliste rikkumiste teostamisel (või liikmesriikide 

ja ELi institutsioonide uurimiste abistamiseks); 

87. peab vajalikuks ELi Infotehnoloogia Akadeemia toetust ELile, ühendamaks kõikide 

seotud valdkondade Euroopa parimad asjatundjad, kelle ülesanne on kõigi asjaomaste 

ELi institutsioonide ja asutuste IT-tehnoloogia alaste teaduslike nõuannete tagamine, 

sealhulgas seotud turvastrateegiad; esimese sammuna palub komisjonil luua sõltumatu 

teadusekspertide komisjoni; 

88. palub, et Euroopa Parlamendi sekretariaat korraldaks hiljemalt 2014. aasta 

septembriks põhjaliku Euroopa Parlamendi IT-turvalisuse töökindluse läbivaatamise ja 

hindamise, mis keskendub eelarvelistele vahenditele, inimressurssidele, tehnilisele 

võimekusele, sisemisele töökorraldusele ja kõikidele asjakohastele elementidele, et 

saavutada parlamendi IT-süsteemide kõrgetasemeline turvalisus; usub, et selline 

hindamine peaks tagama vähemalt alljärgneva teabeanalüüsi ja soovitused: 

 vajadus korrapäraste, rangete, sõltumatute turbeauditite ja läbitungimiskatsete 

järele väliste turvaekspertide valimisega, kes tagavad läbipaistvuse ja tõendid 

kolmandate riikide suhtes võetud kohustuste puudumise või mis tahes 

seadusliku huvi puudumise suhtes; 

 uute IT-süsteemide konkreetsete IT-turvalisuse/privaatsuse nõuete hõlmamine 

pakkumismenetlustesse, sealhulgas avatud lähtekoodiga tarkvara nõuete 

võimalus ostutingimusena; 

 USA ettevõtete nimekiri, kellel on leping Euroopa Parlamendiga IT- ja 

sidevaldkonnas, võttes arvesse NSA lepingute avalikustamisi ettevõtetega nagu 

RSA, kelle tooteid Euroopa Parlament kasutab, et väidetavalt kaitsta oma 

liikmete ja töötajate kaugjuurdepääsu andmetele;

 ELi institutsioonide IT-süsteemides kasutatavate kolmandate osapoolte 

kommertstarkvara usaldusväärsus ja paindlikkus seoses ELi või kolmandate 

riikide õiguskaitse- ja luureasutuste läbitungimise ja sissetungidega;

 kasutada rohkem avatud lähtekoodiga süsteeme ja vähem kaubanduslikke 

valmistoote süsteeme;

 suurenenud mobiilsete töövahendite (nutitelefonid, tahvelarvutid, nii 

professionaalsed kui ka isiklikud) kasutamise mõju ja selle tagajärjed IT-

süsteemide turvalisusele; 
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 Euroopa Parlamendi erinevate töökohtade vaheliste sidesüsteemide ja Euroopa 

Parlamendis kasutatavate IT-süsteemide turvalisus; 



 Euroopa Parlamendi IT-süsteemide serverite ja IT-keskuste kasutamine ja 

asukoht ning mõju turvalisusele ja süsteemide ühtsus;

 olemasolevate eeskirjade tegelik rakendamine turvanõuete rikkumiste korral 

ning pädevate asutuste viivitamatu teavitamine üldkasutatavate sidevõrkude 

teenuste osutajate poolt;

 Euroopa Parlamendi pilvandmesalvestamise teenuse kasutamine, sh mis laadi 

andmeid salvestatakse, kuidas on sisu ja juurdepääs kaitstud ning kus pilv asub, 

et selgitada kohaldatava andmekaitse õiguskorda;

 krüptograafilisemate tehnoloogiate kasutamist võimaldavad plaanid, eelkõige 

IT- ja sideteenuste, nagu pilvandmetöötlus, e-post, kiirsõnumid ja telefoniside, 

otsast lõpuni autenditud krüpteerimine;

 elektroonilise allkirja kasutamine e-kirjades;

 GNU Turvalisuse Kaitsja, kui e-kirjade krüpteerimise vaikestandardi, 

kasutamise kasude analüüs, võimaldamaks samal ajal ka digitaalse allkirja 

kasutamise võimalust;

 turvalise kiirsõnumiteenuse loomine Euroopa Parlamendis, võimaldamaks 

turvalist suhtlemist, kusjuures server näeb ainult krüpteeritud sisu;

89. nõuab, et ELi institutsioonid ja asutused viiks läbi sarnased toimingud hiljemalt 2014. 

aasta detsembriks, eelkõige Euroopa Ülemkogu, Euroopa Nõukogu, Euroopa 

välisteenistus (sealhulgas ELi delegatsioonid), komisjon, Euroopa Kohus ja Euroopa 

Keskpank; kutsub liikmesriike üles korraldama sarnast hindamist; 

90. rõhutab, et tuleks teha ELi välisteenistuse eelarveliste vajadustega seotud hindamine ja 

võtta viivitamatult esmased meetmed ning eraldada asjakohased rahalised vahendid 

2015. aasta eelarveprojektis; 

91. on seisukohal, et vabaduse, julgeoleku ja õigussüsteemis, nagu Schengeni 

infosüsteemis II, viisainfosüsteemis, Eurodac’s ja võimalikes tulevastes süsteemides 

kasutatavad suuremahulised IT-süsteemid tuleks välja töötada ja rakendada sellisel 

viisil, mis tagavad, et andmeid ei kahjustata USA Patriot Acti kohaste nõudmiste 

tulemusel; nõuab, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-

süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) esitaks Euroopa Parlamendile 

aruande kehtestatud süsteemide usaldusväärsuse kohta 2014. aasta lõpuks; 

92. kutsub komisjoni ja ELi välisteenistust võtma meetmeid rahvusvahelisel tasandil, 

eelkõige koos ÜROga, ja koostöös huvitatud osapooltega (nagu Brasiilia) ning 

rakendama ELi strateegiat interneti demokraatlikuks haldamiseks, et vältida 
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üksikisiku, ettevõtte või riigi sobimatuid mõjutusi ICANNi ja IANA tegevuse kaudu, 

tagades asjakohase esindatuse kõikidele huvitatud osalistele nendes asutustes; 

93. nõuab interneti üldstruktuuri uuesti läbi vaatamist andmevoogude ja -salvestamise 

seisukohast, püüeldes andmete vähendamise ja läbipaistvuse ning vähem 

tsentraliseeritud toorandmete massmälu suunas, ja lisaks vältida tarbetut suunamist 

läbi nende riikide territooriumide, kes ei vasta põhiõiguste, andmekaitse ja privaatsuse 

põhistandarditele; 

94. kutsub liikmesriike koostöös ENISA, Europoli küberkuritegude keskuse, 

infoturbeintsidentidega tegeleva rühma ja riiklike andmekaitse asutustega ja 

küberkuritegude üksustega üles alustama hariduse ja teadlikkuse tõstmise kampaaniat, 

et võimaldada kodanikel teha teadlikumaid valikuid, milliseid isikuandmeid sisestada 

internetti ja kuidas neid andmeid paremini kaitsta, sealhulgas nn digitaalne hügieen, 

krüpteerimine ja turvaline pilvandmetöötlus, kasutades täielikult ära 

universaalteenuste direktiivis sätestatud avaliku huvi teabeplatvormi; 

95. nõuab, et komisjoni hindaks 2014. aasta septembriks võimalusi, et julgustada tark- ja 

riistvara tootjatel juurutada turvalisemate ja privaatsemate vaikeomadustega tooted, 

sealhulgas võimalus kehtestada tootjatele õiguslik vastutus seoses lappimata 

teadaolevate turvaaukude ja tagauste salajase paigaldamisega, pärssida massilist 

isikuandmete põhjendamatut ja ebaproportsionaalset kogumist, ning esitada vajadusel 

õigusakti ettepanekud; 

Usalduse taastamine 

96. usub, et küsitlus on näidanud USA vajadust taastada usaldus oma partnerite seas, kuna 

kaalul on eeskätt USA luureasutuste tegevus; 

97. juhib tähelepanu, et usalduskriis laieneb:  

 ELi-sisesele koostöövalmidusele, kuna mõned riiklikud luuretegevused võivad 

ohustada liidu eesmärkide saavutamist;

 kodanikele, kes saavad aru, et mitte ainult kolmandad riigid või 

rahvusvahelised ettevõtted, vaid ka nende oma valitsused võivad nende järele 

luurata;

 austusele õigusriigi vastu ja usaldusväärsetele demokraatlikele tagatistele 

digitaalses ühiskonnas; 


ELi ja USA vahel 

98. tuletab meelde olulist ajaloolist ja strateegilist partnerlust ELi liikmesriikide ja USA 

vahel, mis põhineb demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste tavaarusaamadel; 

99. usub, et kodanike massiline jälgimine ja poliitiliste juhtide järel luuramine USA poolt 

on põhjustanud tõsist kahju ELi ja USA suhetele ning mõjutanud ebasoodsalt ELis 

tegutsevate USA organisatsioonide usaldust; seda halvendavad täiendavalt õigus- ja 
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haldusabivahendite puudumine ELi kodanikele hüvitise määramiseks US õigusaktide 

kohaselt, eelkõige luuretegevuse juhtumite puhul luure eesmärgil; 

100. tunnistab, et arvestades ülemaailmseid väljakutseid, millega EL ja USA kokku 

puutuvad, tuleb Atlandi-ülest partnerlust täiendavalt tugevdada ning et on ülitähtis, et 

jätkuks Atlandi-ülene koostöö terrorismivastases võitluses; rõhutab siiski, et USA 

peab võtma selgeid meetmeid usalduse taastamiseks ja uuesti rõhutama partnerluse 

aluseks olevaid ühiseid põhiväärtusi; 

101. on valmis pidama aktiivset dialoogi vastavate USA organisatsioonidega, et jätkuvas 

Ameerika avaliku ja kongressisisese arutelus järelevalve reformimise ja luure 

järelevalve reformimise üle käsitletaks ELi kodanike eraelu puutumatuse õigusi, et 

USA kohtutes tagataks võrdse teabe õigused ja eraelu puutumatus ning et praegust 

diskrimineerimist ei põlistata; 

102. rõhutab, et tuleb teha vajalikke reforme ja anda Euroopa kodanikele tõhusad garantiid, 

et tagada, et järelevalve ja andmetöötlus välismaise luure eesmärkidel on piiratud 

selgesti täpsustatud tingimustega ja seotud mõistliku kahtlusega või tõenäolise 

terroristliku või kuritegevuse põhjusega; rõhutab, et selle eesmärgi suhtes tuleb 

kohaldada läbipaistvat kohtulikku järelevalvet;  

103. leiab, et meie Ameerika partneritelt on vaja selgeid signaale, et tõendada, et USA 

eristab liitlasi ja vaenlasi; 

104. nõuab tungivalt, et ELi komisjon ja USA valitsus käsitleksid jätkuvate õiguskaitse 

eesmärgil andmete edastamise raamlepingut käsitlevate ELi–USA läbirääkimiste 

raames ELi kodanike teabe- ja kohtuliku hüvitise õigusi ning viiksid kõnealused 

läbirääkimised vastavalt ELi–USA justiits- ja siseministrite 18. novembri 2013. aasta 

kohtumisel võetud kohustusele lõpule enne 2014. aasta suve; 

105. julgustab USAd liituma Euroopa Nõukogu konventsiooniga üksikisikute kaitse kohta 

(konventsioon nr 108) seoses isikuandmete automatiseeritud töötlemisega, sest ta liitus 

2001. aasta küberkuritegevuse konventsiooniga, tugevdades seega Atlandi-üleste 

liitlaste ühist õiguslikku alust; 

106. kutsub ELi üles uurima võimalust luua USAga käitumisjuhend, mis tagaks, et USA ei 

teostaks luuretegevust ELi institutsioonide ja asutuste vastu; 

Tegevus Euroopa Liidus 

107. on ühtlasi veendunud, et ELi liikmesriikide kaasamine ja meetmed on viinud usalduse 

kadumiseni; on arvamusel, et ainult täielik selgus järelevalve eesmärkide ja vahendite 

küsimuses, avalik arutelu ja lõpuks õigusaktide läbivaatamine, sealhulgas kohtuliku ja 

parlamentaarse järelevalvesüsteemi tugevdamine, suudavad taastada kaotatud 

usaldust; 

108. on teadlik sellest, et mõni ELi liikmesriik on kahepoolses suhtluses USA 

ametiasutustega seoses väidetava spioneerimisega ja et mõni neist on sõlminud 

(Ühendkuningriik) nn spioneerimisvastased korraldused või näevad ette nende 
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sõlmimist (Saksamaa, Prantsusmaa); toonitab, et need liikmesriigid peavad täiel 

määral jälgima ELi kui terviku huvisid; 

109. leiab, et sellised korraldused ei tohiks rikkuda Euroopa aluslepinguid, eriti lojaalse 

koostöö põhimõtet (Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3), ega õõnestada ELi 

poliitikasuundi üldiselt ja konkreetsemalt siseturgu, õiglast konkurentsi ja 

majanduslikku, tööstuslikku ja sotsiaalset arengut; jätab endale õiguse aktiveerida 

aluslepingus sätestatud menetlused juhul, kui tõendatakse, et kõnealused korraldused 

lähevad vastuollu liidu sidusus- või aluspõhimõtetega, millel see põhineb; 

Olukord rahvusvahelisel areenil 

110. kutsub komisjoni üles esitama hiljemalt 2015. aasta jaanuaris ELi interneti 

demokraatliku juhtimise strateegiaks; 

111. kutsub liikmesriike üles järgima 35. andmekaitse ja eraelu puutumatuse eest 

vastutavate volinike rahvusvahelise konverentsi üleskutset pooldada lisaprotokolli 

vastuvõtmist kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklile 17, mis 

peaks põhinema standarditel, mis on välja töötatud ja heaks kiidetud rahvusvahelise 

konverentsi poolt, ja pakti juurde kuuluva üldise märkuse nr 16 sätetel, et luua 

ülemaailmselt kohaldatavad standardid andmekaitse ja eraelu puutumatuse kaitsmiseks 

kooskõlas õigusriigi põhimõttega; palub kõrgel esindajal/komisjoni asepresidendil ja 

Euroopa välisteenistusel võtta proaktiivne lähenemisviis; 

112. kutsub liikmesriike üles töötama välja sidusat ja tugevat strateegiat ÜROs, toetades 

eelkõige resolutsiooni „Õigus eraelu puutumatusele digitaalajastul”, mille algatasid 

Brasiilia ja Saksamaa, nagu ÜRO Peaassamblee poolt (inimõiguste komisjon) 27. 

novembril 2013; 

Prioriteetide kava: Euroopa digitaalne habeas corpus  

113. otsustab esitada ELi kodanikele, institutsioonidele ja liikmesriikidele ülalmainitud 

soovitused prioriteetide kavana järgmise seadusandliku kogu jaoks; 

114. otsustab algatada Euroopa digitaalse habeas corpuse eraelu puutumatuse kaitseks, 

mis põhineb järgneval seitsmel meetmel Euroopa Parlamendi valverühmaga: 

Meede 1. Võtta 2014. aastal vastu andmekaitsepakett; 

Meede 2. Sõlmida ELi–USA raamleping, mis tagab ELi kodanikele nõuetekohased 

hüvitusmehhanismid andmeedastuse puhuks ELilt USA-le õiguskaitse eesmärgil; 

Meede 3. Peatada kaitstuse kriteerium kuni on tehtud täielik läbivaatamine ja 

praegused lüngad on parandatud, kindlustades, et isikuandmete edastamine ärilistel 

eesmärkidel liidult USA-le võib toimuda ainult kõrgemaid ELi standardeid 

järgides; 

Meede 4. Peatada terroristide rahastamise jälgimisprogrammi käsitlev leping kuni 

(i) raamlepingu läbirääkimised on lõpule viidud; (ii) lõpule on viidud põhjalik 
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uurimine ELi analüüsi põhjal ja nõuetekohaselt on käsitletud kõiki muresid, mille 

parlament tõstatas oma 23. oktoobri resolutsioonis; 

Meede 5. Kaitsta õigusriigi põhimõtet ja ELi kodanike põhiõigusi erilise 

tähelepanuga ohtudele pressivabadusele ja ametialasele konfidentsiaalsusele 

(sealhulgas advokaadi-kliendi suhted) ja rikkumistest teavitajate tõhustatud 

kaitsmisele; 

Meede 6. Töötada välja IT-sõltumatuse Euroopa strateegia (riiklikul ja ELi 

tasandil); 

Meede 7. Arendada ELi kui olulist osalejat interneti demokraatliku ja neutraalse 

juhtimise jaoks; 

115. kutsub EL institutsioone ja liikmesriike üles toetama ja edendama Euroopa digitaalset 

habeas corpust; võtab endale kohustuse toimida ELi kodanike õiguste valverühmana 

järgneva ajakavaga rakendamise jälgimiseks. 

 Aprill–juuli 2014: järelevalverühm, mis põhineb kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni uurimisrühmal, mis vastutab kõigi uute meedias 

avaldatavate paljastuste jälgimise eest seoses uurimise mandaadi ja käesoleva 

resolutsiooni rakendamise kontrollimisega; 

 Alates 2014. aasta juulist: alaline järelevalvemehhanism andmeedastuse ja 

kohtuliku hüvitise jaoks pädeva komisjoni raames; 

 Kevad 2014: formaalne üleskutse Euroopa Ülemkogule lisada Euroopa 

digitaalne habeas corpus suunistesse, mis võetakse vastu Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 68 alusel;  

 Sügis 2014: kohustuse võtmine, et Euroopa digitaalne habeas corpus ja 

seonduvad soovitused toimivad peamiste kriteeriumidena järgmise komisjoni 

heakskiitmiseks; 

 2014–2015: usaldus-/andmekaitse-/kodanike õiguste rühmi tuleb kutsuda 

kokku korrapäraselt Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi vahel ning teiste 

kohustuse võtnud kolmandate riikide parlamentidega, sealhulgas Brasiilia; 

 2014–2015: konverents Euroopa riiklike parlamentide 

luurejärelevalveorganitega; 

 2015: konverents, mis toob kokku kõrgetasemelised Euroopa eksperdid 

erinevates IT-turvalisust soodustavates valdkondades (sealhulgas matemaatika, 

krüptograafia ja eraelu puutumatust soodustavad tehnoloogiad), et aidata 

edendada ELi IT-strateegiat järgmise seadusandliku kogu jaoks; 

116. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 

nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, riiklikele 

andmekaitseasutustele, Euroopa andmekaitseinspektorile, eu-LISA-le, ENISA-le, 
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Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile, artikli 29 töörühmale, Euroopa Nõukogule, 

Ameerika Ühendriikide Kongressile, USA valitsusele, Brasiilia Föderatiivse Vabariigi 

presidendile, valitsusele ja parlamendile ning ÜRO peasekretärile. 
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SELETUSKIRI 

 
„Suverääni, olgu see monarh või rahvakogu, amet seisneb eesmärgis, 

mis talle usaldati suveräänse võimuga, 

nimelt rahva ohutuse eest hoolitsemine” 

Hobbes, „Leviaatan”(XXX peatükk)  

 

„Me ei saa soovitada oma ühiskonda teistele, eemaldudes 

põhistandarditest, mis 

 mis teevad selle soovitamist väärivaks” 

 Lord Bingham of Cornhill, 

endine Inglismaa ja Walesi Ülemkohtunik 

 

 

Metoodika 

2013. aasta juulist oli kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni uurimiskomisjon 

vastutav äärmiselt keerulise ülesande eest täita täiskogu volitused1 ELi kodanike massilise 

elektroonilise jälgimise uurimise kohta väga lühikese ajavahemiku, vähem kui 6 kuu jooksul. 

Selle ajavahemiku jooksul pidas ta üle 15 kuulamise, mis käsitlesid igaühte eriklastri 

probleemidest, mille 4. juuli resolutsioon oli ette kirjutanud, tuginedes nii ELi kui ka USA 

paljusid erinevaid teadmisi ja taustu – ELi institutsioonid, riiklikud parlamendid, USA 

kongress, akadeemikud, ajakirjanikud, kodanikuühiskond, julgeoleku- ja 

tehnoloogiaspetsialistid ja eraettevõtlus – esindavate ekspertide ettepanekuid. Lisaks külastas 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsioon 28.–30. oktoobril 2013 

Washingtoni, et kohtuda nii täitev- kui ka seadusandliku võimu esindajatega (akadeemikud, 

juristid, julgeolekueksperdid, äriringkonnad)2. Väliskomisjoni delegatsioon oli samuti samal 

ajal linnas. Mõned kokkusaamised peeti koos. 

Raportöör, variraportöörid erinevatest poliitilistest rühmadest ja 3 liiget väliskomisjonist on 

olnud mitme töödokumendi kaasautoriks, võimaldades esitada uurimise peamised järeldused. 

Raportöör sooviks tänada kõiki variraportööre ja väliskomisjoni liikmeid nende tiheda 

koostöö ja kõrgetasemelise pühendumise eest selle paljunõudva protsessi jooksul. 

Probleemi ulatus 

Suurem keskendumine julgeolekule koos tehnoloogia arenguga on võimaldanud 

Ühendriikidel oma kodanike kohta saada teada rohkem kui iial varem. Kasutades 

võimalust koguda teabevahetuse sisu ja metaandmeid ning jälgides kodanike elektroonilisi 

toiminguid, iseäranis nende nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutust, saavad luureteenistused 

inimese kohta reaalselt teada peaaegu kõik. See on aidanud kaasa sellele, et 

luureagentuuride töö ja tegevus liikus tavapärase sihipärase jälgimise kui hädavajaliku 

ja proportsionaalse terrorismivastase meetme käsitluselt üha enam massilise jälgimise 

süsteemide suunas. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-

prov(2013)0322_en.pdf 
2 Vt Washingtoni aruanne. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
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Selle suureneva massijälgimise küsimus ei ole olnud teemaks mitte ühelgi eelneval 

avalikul arutelul ega demokraatlikul otsuste tegemisel. Tuleb arutada jälgimise 

eesmärki ja ulatust ning selle osatähtsust demokraatlikus ühiskonnas. Kas olukord, 

mille lõid Edward Snowdeni paljastused, on märk üldisest ühiskondlikust suundumusest 

leppida eraelu puutumatuse kadumisega vastutasuks julgeoleku eest? Kas me seisame 

silmitsi nii suure eraelu puutumatuse ja intiimsuse rikkumisega, et mitte ainult kurjategijatel, 

vaid ka infotehnoloogiaettevõtjatel ja luureagentuuridel on võimalik teada igat kodaniku elu 

üksikasja? Kas see on tõsiasi, mida tuleb ilma edasise aruteluta aktsepteerida? Või on 

seadusandja kohus kohandada kättesaadavaid poliitika- ja õigusvahendeid, et piirata ohte ja 

vältida edasisi kahjusid juhuks, kui vähemdemokraatlikud jõud tuleksid võimule? 

Reaktsioonid massijälgimisele ja avalik arutelu 

Arutelu massilise jälgimise üle ei ole ELis ühtlane. Tegelikult ei toimu mitmes liikmesriigis 

üldse avalikku arutelu ja meedia tähelepanu on erinev. Tundub, et Saksamaal reageeriti 

avaldatud teabele kõige ägedamalt ja selle tagajärjeks olid laialdased avalikud arutelud. 

Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal näivad reaktsioonid hoolimata The Guradiani ja Le 

Monde’i reaktsioonidest olevat piiratumad, tõsiasi, mida on seondatud nende riiklike 

luureagentuuride väidetava osalemisega NSA meetmetes. Kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni uurimise käigus on kuulatud ära väärtuslikke kaastöid Belgia, 

Madalmaade, Taani ja isegi Norra parlamentaarsetelt järelevalveorganitelt; kuid Briti ja 

Prantsusmaa parlament on keeldunud osalemast. Need erinevused näitavad taas ebaühtlast 

kontrollimise ja tasakaalu astet ELis nendes küsimustes ja et on vaja rohkem koostööd 

järelevalve eest vastutavate parlamentaarsete organite vahel. 

Edward Snowdeni paljastuste järel massimeedias on avalik arutelu põhinenud kahte liiki 

reaktsioonidel. Ühel pool on need, kes eitavad avaldatud teabe seaduspärasust selle alusel, et 

enamik meediakajastusi põhineb väärtõlgendusel; lisaks väidavad paljud, et kuigi see ei ole 

paljastusi ümber lükanud, tehtud paljastuste paikapidavust väidetavate julgeolekuriskide tõttu, 

mida need põhjustavad riiklikule julgeolekule ja terrorismivastasele võitlusele. 

Teisel pool on need, kes leiavad, et esitatud teave nõuab teavitatud avalikku arutelu 

probleemide suuruse tõttu, mida see tõstatab seoses küsimustega, mis on demokraatia jaoks 

võtmetähtsusega, sealhulgas: õigusriigi põhimõte, põhiõigused, kodanike õigus eraelu 

puutumatusele, õiguskaitse- ja luureteenistuste avalik vastutus jne. Nii on kindlasti maailma 

suurimate pressiväljaannete ajakirjanike ja toimetajate puhul, kes on paljastustes osalejad, 

sealhulgas The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, The Washington Post and Glenn 

Greenwald.  

Kaks reaktsiooni liiki, mis on ülal esitatud, põhinevad mitmel põhjusel, mis juhul, kui neid 

järgida, võivad viia üsna vaidlustatavate otsusteni selle kohta, kuidas EL peaks reageerima või 

ei tohiks reageerida. 

5 põhjust mitte tegutseda 

 

– „Luure-/riikliku julgeoleku argument”: ei ole ELi pädevus 

Edward Snowdeni paljastused on seotud USA ja mõne liikmesriigi luuretegevusega, kuid 
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riiklik julgeolek on liikmesriikide pädevus, ELil ei ole sellistes küsimustes pädevust (välja 

arvatud ELi sisejulgeolek) ja seetõttu ei ole ELi tasemel mingid meetmed võimalikud. 

– „Terrorismi argument”: rikkumistest teavitaja oht 

Kõik nende paljastuste järelmeetmed või ainuüksi nende kaalumine nõrgendavad veelgi 

USA ja ka ELi julgeolekut, sest need ei tauni dokumentide avaldamist, mille sisu, isegi 

kui redigeeritud, nagu asjasse kaasatud meedia osalejad selgitavad, võib anda väärtuslikku 

teavet terroristlikele rühmadele. 

– „Reetmise argument”: ei mingit legitiimsust rikkumistest teavitajale 

Nagu on peamiselt USAs ja Ühendkuningriigis esile toodud, on iga Edward Snowdeni 

paljastuste toetuseks algatatud arutelu või kujundatud meede olemuslikult kallutatud ja 

ebaoluline, sest need põhineks esialgsel reetmisel. 

– „Realismi argument”: üldised strateegilised huvid 

Isegi kui mõned vead ja ebaseaduslikud meetmed kinnitataks, tuleks neid tasakaalustada 

vajaduse suhtes säilitada erisuhe USA ja Euroopa vahel, et säilitada ühised majanduslikud, 

ärialased ja välispoliitilised huvid. 

– „Hea valitsuse argument”: usalda oma valitsust  

USA ja ELi valitsused on demokraatlikult valitud. Julgeoleku valdkonnas ja isegi juhul, 

kui luuremeetmeid kasutatakse, et võidelda terrorismiga, vastavad need põhimõtteliselt 

demokraatlikele standarditele. See „hea ja seadusliku valitsemise presumptsioon” tugineb 

mitte ainult nendes riikides täitevvõimu valdajate heal tahtel, vaid ka kontrollimise ja 

tasakaalu mehhanismil, mis on kätketud nende konstitutsioonilistesse süsteemidesse. 

Nagu näha, on põhjused mitte tegutseda arvukad ja tugevad. See võib selgitada, miks enamik 

ELi valitsusi on pärast esialgseid tugevaid reaktsioone eelistanud mitte tegutseda. Peamine 

meede, mille on võtnud ministrite nõukogu, on olnud „Atlandi-ülese andmekaitse 

eksperdirühma” loomine, mis on kohtunud kolm korda ja esitanud lõpparuande. Teine rühm 

olevat kohtunud luurega seotud küsimuste asjus USA ametiasutuste ja liikmesriikide vahel, 

kuid teave ei ole kättesaadav. Euroopa Ülemkogu on käsitlenud jälgimise probleemi vaid 

riigipeade või valitsusjuhtide1 sõnavõtus, senini on ainult vähesed liikmesriigi parlamendid 

algatanud uurimise.  

5 põhjust tegutseda 

– „Massijälgimise argument”: millises ühiskonnas tahame me elada? 

Alates esimesest paljastusest 2013. aasta juunis on pidevalt viidatud George Orwelli 

                                                 
1 Euroopa Ülemkogu 24.–25. oktoobri 2013. aasta järeldused, eelkõige: „Riigipead või valitsusjuhid võtsid 

teatavaks Prantsusmaa ja Saksamaa kavatsuse taotleda kahepoolseid kõnelusi USAga eesmärgiga leida enne 

aasta lõppu selles valdkonnas mõistmine vastastike suhete osas. Nad märkisid, et teised ELi riigid on teretulnud 

ühinema selle algatusega. Nad juhtisid ühtlasi tähelepanu olemasolevale töörühmale ELi ja USA vahel 

seonduvas andmekaitse küsimuses ja kutsusid üles tegema kiireid ja konstruktiivseid edusamme selles suhtes”. 
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romaanile „1984”. Alates 11. septembri rünnakutest on keskendumine julgeolekule ja nihe 

suunatud ja spetsiifilise jälgimise poole tõsiselt kahjustanud ja õõnestanud eraelu 

puutumatuse kontseptsiooni. Nii Euroopa kui ka USA ajalugu näitab meile massijälgimise 

ja järk-järgulise eraelu puutumatuse õiguseta ühiskonda ülemineku ohtusid. 

– „Põhiõiguste argument”:  

Massiline ja valimatu jälgimine ohustab kodanike põhiõigusi, sealhulgas õigust eraelu 

puutumatusele, isikuandmete kaitset, pressivabadust, õiglast kohtulikku arutamist, mis on 

kõik kätketud ELi aluslepingutesse, põhiõiguste hartasse ja Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni. Neist õigustest ei saa mööda hiilida ega nende üle 

läbirääkimisi pidada, mis tahes hüve eesmärgil, välja arvatud juhul, kui see on 

nõuetekohaselt sätestatud õigusaktidega ja täielikus vastavuses aluslepingutega. 

– „ELi sisejulgeoleku argument”: 

Riiklik pädevus luure- ja riikliku julgeoleku küsimustes ei välista paralleelset ELi 

pädevust. EL on rakendanud pädevusi, mis on talle antud ELi aluslepingutega 

sisejulgeoleku küsimustes, tehes otsuseid mitmete õigusaktide ja rahvusvaheliste 

kokkulepete kohta, mille eesmärk on raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemine, 

sisejulgeoleku strateegia kehtestamise kohta ja agentuuride kohta, mis selles valdkonnas 

töötavad. Lisaks on arendatud muid teenistusi, mis kajastavad vajadust suurema koostöö 

järele ELi tasandil luurega seotud küsimustes: INTCEN (mis on paigutatud Euroopa 

Välisteenistuse raamesse) ja Euroopa terrorismivastase võitluse koordinaator (kes on 

paigutatud nõukogu peasekretariaati), kellest kummalgi ei ole õiguslikku alust. 

– „Puuduliku järelevalve argument”: 

 Kuigi luureteenistused täidavad vältimatut ülesannet kaitsta sise- ja välisohtude eest, 

peavad nad tegutsema õigusriigi piires ja selleks tuleb neile kohaldada ranget ja 

põhjalikku järelevalvemehhanismi. Luuretegevuse demokraatlikku järelevalvet teostatakse 

riiklikul tasandil, kuid julgeolekuohtude rahvusvahelise laadi tõttu toimub tohutu 

teabevahetus liikmesriikide vahel ja kolmandate riikidega, nagu USA; selleks, et 

traditsioonilised järelevalvemehhanismid ei muutuks ebatõhusaks ega vananenuks, on vaja 

järelevalvemehhanismide parandamist nii riiklikul kui ka ELi tasandil. 

– „Hoiatav mõju meediale” ja rikkumistest teatajate kaitsmine 

Edward Snowdeni paljastused ja järgnenud meediakajastused on rõhutanud meedia otsustavat 

rolli demokraatias, et tagada valitsuste vastutus. Kui järelevalvemehhanismid ei suuda vältida 

ega parandada massilist jälitamist, on meedia ja rikkumistest teavitajate roll võimalike 

seaduserikkumiste paljastamisel äärmiselt tähtis. USA ja Ühendkuningriigi ametiasutuste 

reaktsioonid meediale on näidanud nii pressi kui ka rikkumistest teavitajate haavatavust ja 

pakilist vajadust teha rohkem, et neid kaitsta. 

Euroopa Liitu kutsutakse üles valima „tavapärase tegevuse jätkamise” poliitika (piisavalt 

põhjuseid mitte tegutseda, oodata ja vaadata) ja „tegelikkuse kontrollimise” poliitika 

(jälgimine ei ole uudis, kuid on piisavalt tõendeid luureagentuuride pretsedenditu ulatuse ja 

võimsuse kohta) vahel, mis nõuab, et EL tegutseks. 
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Habeas corpus jälgimisühiskonnas  

1679. aastal võttis Briti parlament vastu habeas corpuse akti olulise sammuna õiguse 

kohtunikule tagamise suunas rivaalitsevate jurisdiktsioonide ja seaduste konfliktide aegadel. 

Tänapäeval tagavad meie demokraatlikud tavad nõuetekohased õigused süüdimõistetule või 

kinnipeetavatele, kelle suhtes isiklikult kohaldatakse kriminaalmenetlust või kelle asi antakse 

üle kohtusse. Kuid tema andmed, nagu need on postitatud, töödeldud, salvestatud ja mida 

jälgitakse digitaalsetes võrkudes, moodustavad „isikuandmete keha”, digitaalse keha liigi, mis 

on spetsiifiline igale üksikisikule ja võimaldab näidata suurt osa tema identiteedist, 

harjumustest ja igat liiki eelistustest.  

Habeas corpust tunnustatakse põhjapaneva õigusaktina üksikisiku vabaduse kaitsmiseks 

meelevaldsete riiklike meetmete eest. Mida tänapäeval on vaja, on habeas corpuse 

laiendamine digitaalajastule. Kaalul on õigus eraelu puutumatusele, üksikisiku puutumatuse ja 

väärikuse austamine. Massiline andmete kogumine ELi andmekaitse-eeskirju austamata ja 

proportsionaalsuse põhimõtte konkreetsed rikkumised andmehalduses lähevad vastuollu 

liikmesriikide põhiseaduslike traditsioonide ja Euroopa põhiseadusliku korra alustega.  

Peamine uudis on praegu see, et need ohud ei tulene kuritegevusest (mille vastu ELi 

seadusandja on võtnud vastu rea vahendeid) või võimalikest küberrünnakutest väiksema 

demokraatiakogemusega riikide valitsuste poolt. On aru saadud, et sellised ohud võivad 

tuleneda ka demokraatlike riikide õiguskaitse- ja luureteenistustest, viies ELi kodanikud või 

äriühingud õiguskonfliktidesse, mille tagajärjeks on vähesem õiguskindlus võimalike õiguste 

rikkumistega ilma nõuetekohaste hüvitusmehhanismideta.  

Vaja on võrkude juhtimist, et tagada isikuandmete ohutus. Enne kui kaasaegsed riigid välja 

arenesid, ei suudetud tagada ohutust teedel või linnatänavatel ja füüsiline puutumatus oli 

ohus. Tänapäeval ei ole teabekiirteed turvalised, vaatamata oma domineerivale rollile 

igapäevaelus. Kindlustada tuleb digitaalsete andmete puutumatus muidugi kurjategijate eest, 

kuid ka võimaliku võimu kuritarvitamise eest riigi ametiasutuste või lepinguosaliste ja 

eraettevõtjate poolt salajaste kohtumääruste alusel. 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni uurimise soovitused 

Paljud hetkel tõstatatud probleemidest on äärmiselt sarnased neile, mille paljastas Euroopa 

Parlamendi uurimine Echeloni programmi kohta 2001. aastal. Eelmise seadusandliku kogu 

võimetus reageerida Echeloni uurimise järeldustele ja soovitustele peaks olema peamine 

õppetund käesolevale uurimisele. See on põhjus, miks käesolev resolutsioon, tunnistades nii 

asjaomaste paljastuste suurt ulatust kui ka nende kestvat laadi, planeerib varem ja tagab, et on 

olemas konkreetsed ettepanekud järelmeetmeteks järgneva parlamentaarse mandaadi jooksul, 

tagades, et järeldused jäävad olulisele kohale ELi poliitilises tegevuskavas. 

Selle hinnangu põhjal sooviks raportöör esitada parlamendi hääletusele järgmised meetmed: 

Euroopa digitaalne habeas corpus eraelu puutumatuse kaitseks 7 meetme põhjal: 

Meede 1. Võtta 2014. aastal vastu andmekaitsepakett; 

Meede 2. Sõlmida ELi–USA raamleping, mis tagab ELi kodanikele nõuetekohased 



 

PE526.085v02-00 40/52 PR\1014703ET.doc 

ET 

hüvitusmehhanismid andmeedastuse puhuks ELilt USA-le õiguskaitse eesmärgil; 

Meede 3. Peatada kaitstuse kriteerium kuni on tehtud täielik läbivaatamine ja 

praegused lüngad on parandatud, kindlustades, et isikuandmete edastamine ärilistel 

eesmärkidel liidult USA-le võib toimuda ainult kõrgemaid ELi standardeid 

järgides; 

Meede 4. Peatada terroristide rahastamise jälgimisprogrammi käsitlev leping kuni 

(i) raamlepingu läbirääkimised on lõpule viidud; (ii) lõpule on viidud põhjalik 

uurimine ELi analüüsi põhjal ja nõuetekohaselt on käsitletud kõiki muresid, mille 

parlament tõstatas oma 23. oktoobri resolutsioonis; 

Meede 5. Kaitsta õigusriigi põhimõtet ja ELi kodanike põhiõigusi erilise 

tähelepanuga ohtudele pressivabadusele ja ametialasele konfidentsiaalsusele 

(sealhulgas advokaadi-kliendi suhted) ja rikkumistest teavitajate tõhustatud 

kaitsmisele; 

Meede 6. Töötada välja IT-sõltumatuse Euroopa strateegia (riiklikul ja ELi 

tasandil); 

Meede 7. Arendada ELi kui olulist osalejat interneti demokraatliku ja neutraalse 

juhtimise jaoks; 

Pärast uurimise lõppu peaks Euroopa Parlament jätkama toimimist ELi kodanike 

valverühmana järgneva ajakavaga, et jälgida rakendamist. 

 aprill–juuli 2014: järelevalverühm, mis põhineb kodanikuvabaduste, justiits. ja 

siseasjade komisjoni uurimisrühmal, mis vastutab kõigi uute meedias 

avaldatavate paljastuste jälgimise eest seoses uurimise mandaadi ja käesoleva 

resolutsiooni rakendamise kontrollimisega; 

 alates 2014. aasta juulist: alaline järelevalvemehhanism andmeedastuse ja 

kohtuliku hüvitise jaoks pädeva komisjoni raames; 

 kevad 2014: formaalne üleskutse Euroopa Ülemkogule lisada Euroopa 

digitaalne habeas corpus suunistesse, mis võetakse vastu Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 68 alusel;  

 sügis 2014: kohustuse võtmine, et Euroopa digitaalne habeas corpus ja 

seonduvad soovitused toimivad peamiste kriteeriumidena järgmise komisjoni 

heakskiitmiseks; 

 2014-2015: usaldus-/andmekaitse-/kodanike õiguste rühmi tuleb kutsuda kokku 

korrapäraselt Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi vahel ning teiste 

kohustuse võtnud kolmandate riikide parlamentidega, sealhulgas Brasiilia; 

 2014-2015: konverents Euroopa riiklike parlamentide 

luurejärelevalveorganitega; 
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 2015: konverents, mis toob kokku kõrgetasemelised Euroopa eksperdid 

erinevates IT-turvalisust soodustavates valdkondades (sealhulgas matemaatika, 

krüptograafia, eraelu puutumatust soodustavad tehnoloogiad, …), et aidata 

edendada ELi IT-strateegiat järgmise seadusandliku kogu jaoks; 
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I LISA: TÖÖDOKUMENTIDE NIMEKIRI 

 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni uurimine 

 

 

Raportöör 

& 

variraportöör

id  

kaasautoriten

a 

 

Probleemid 

 

EP 

4. juuli 2013. aasta 

resolutsioon 

(vt lõiked 15-16) 

 

Claude Moraes 

(S&D) 

USA ja ELi liikmesriikide jälgimisprogrammid ja 

nende mõju ELi kodanike põhiõigustele 

 

16 a), b), c), d) 

Axel Voss 

(PPE) 

USA jälgimistegevus seoses ELi andmetega ja selle 

võimalikud õiguslikud tagajärjed Atlandi-ülestele 

kokkulepetele ja koostööle 

  

16 a), b), c) 

Sophia In’t 

Veld 

(ALDE) 

ja Cornelia 

Ernst 

(GUE) 

Liikmesriikide luuretalituste ja ELi luureorganite 

demokraatlik järelevalve 

 

15, 16 a), c), e) 

Jan Philipp 

Albrecht 

(Verts/ALE) 

ELi ja USA jälgimistegevuse ja ELi 

andmekaitsealaste õigusaktide vahekord 

16 c), e), f) 

Timothy 

Kirkhope 

(ECR) 

Rahvusvahelise, Euroopa ja riikliku julgeoleku ulatus 

ELi perspektiivis 

 

16 a), b) 

Väliskomisjoni 

3 liiget 

ELi kodanike elektroonilise massijälgimise 

välispoliitilised tahud 

 

16 a), b), f) 
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II LISA: KUULAMISTE JA EKSPERTIDE LOETELU 

 

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI UURIMINE 

USA NSA JÄLGIMISPROGRAMMI KOHTA, 

JÄLGIMISORGANITE KOHTA ERINEVATES LIIKMESRIIKIDES 

JA NENDE MÕJU KOHTA ELi KODANIKE PÕHIÕIGUSTELE JA ATLANDI-ÜLESELE 

KOOSTÖÖLE JUSTIITS- JA SISEASJADES 

 

 

Pärast Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni (lõige 16) on kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjon korraldanud rea kuulamisi, et koguda teavet seoses erinevate 

kaalul olevate tahkudega, hinnata hõlmatavate jälgimismeetmete mõju, eelkõige põhiõigustele 

ja andmekaitse-eeskirjadele, uurida hüvitamismehhanisme ja esitada soovitused, et kaitsta ELi 

kodanike õigusi ja tugevdada ELi institutsioonide IT-turvalisust. 

 

 
 

Kuupäev Objekt Eksperdid 

5. september 

2013 15.00 – 

18.30 (BXL)  

 

- Arvamuste vahetus ajakirjanikega 

juhtumine paljastamise ja tõsiasjade 

avalikustamise kohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ECHELONi 

pealtkuulamissüsteemi ajutise 

komisjoni järelmeetmed 

 

 

 Jacques FOLLOROU, Le Monde 

 Jacob APPELBAUM, uuriv 

ajakirjanik, tarkvara arendaja ja 

arvutiohutuse uurija Tor Projecti 

juures 

 Alan RUSBRIDGER, Guardian 

News and Media peatoimetaja 

(videokonverentsi teel)  

 

 Carlos COELHO (EP liige), 

endine ECHELONi 

pealtkuulamissüsteemi ajutise 

komisjoni esimees 

 Gerhard SCHMID (endine EP 

liige ja 2001. aasta ECHELONi 

raporti raportöör) 

 Duncan CAMPBELL, uuriv 

ajakirjanik ja STOA aruande 

„Pealtkuulamissuutlikkused 

aastal 2000” autor 

 

 

12. september 

2013 

10.00 – 12.00 

(STR) 

- Tagasiside 19.-20. septembri 

2013. aasta Atlandi-ülese ELi–USA 

eksperdirühma kohtumise kohta – 

töömeetod ja koostöö 

 Darius ŽILYS, nõukogu 

eesistujariik, Leedu 

Justiitsministeeriumi 

rahvusvahelise õiguse osakonna 
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kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni uurimisega 

(kinnine istung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arvamuste vahetus artikli 29 

töörühmaga 

direktor (ELi–USA andmekaitse 

alase ajutise töörühma 

kaasesimees) 

 Paul NEMITZ, DG JUSTi 

direktor, komisjon (ELi–USA 

andmekaitse alase ajutise 

töörühma kaasesimees) 

 Reinhard PRIEBE, siseasjade 

peadirektoraadi direktor, 

komisjon (ELi–USA 

andmekaitse alase ajutise 

töörühma kaasesimees) 

 

 Jacob KOHNSTAMM, esimees 

24. september 

2013 9.00 – 

11.30 ja 15.00 

– 18.30 (BXL) 

 

Väliskomisjo

niga 

- Väited, et NSA kasutas salaja 

SWIFT-andmeid, mida kasutati 

TFTP-programmis 

 

 

 

 

 

- Tagasiside 19./20. septembri 

2013. aasta Atlandi-ülese ELi–USA 

eksperdirühma kohtumise kohta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arvamuste vahetus USA 

kodanikuühiskonnaga (I osa)  

 

 

 

 

 

 Cecilia MALMSTRÖM, 

komisjoni liige 

 Rob WAINWRIGHT, Europoli 

direktor 

 Blanche PETRE, SWIFTi 

peanõunik 

 

 Darius ŽILYS, nõukogu 

eesistujariik, Leedu 

Justiitsministeeriumi 

rahvusvahelise õiguse osakonna 

direktor (ELi–USA andmekaitse 

alase ajutise töörühma 

kaasesimees) 

 Paul NEMITZ, DG JUSTi 

direktor, komisjon (ELi–USA 

andmekaitse alase ajutise 

töörühma kaasesimees) 

 Reinhard PRIEBE, siseasjade 

peadirektoraadi direktor, 

komisjon (ELi–USA 

andmekaitse alase ajutise 

töörühma kaasesimees) 

 Jens-Henrik JEPPESEN, 

direktor, Euroopa küsimused, 

Demokraatia & Tehnoloogia 

Keskus (CDT) 

 Greg NOJEIM, vanemnõunik ja 

vabaduse, julgeoleku & 

tehnoloogia projekti direktor, 
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- Jälgimise tõhusus kuritegevuse ja 

terrorismi vastu võitlemisel 

Euroopas 

 

 

 

- USA jälgimisprogramme ja nende 

mõju ELi kodanike eraelu 

puutumatusele käsitleva uurimuse 

esitlemine  

Demokraatia & Tehnoloogia 

Keskus (CDT) (videokonverentsi 

teel) 

 

 Dr Reinhard KREISSL, 

koordinaator, Vastupidavuse 

Suurendamine 

Jälgimisühiskondades (IRISS) 

(videokonverentsi teel) 

 

 Caspar BOWDEN, sõltumatu 

uurija, endine Microsofti 

peanõunik eraelu puutumatuse 

vallas, poliitikaosakonna 

märkuse, mille 

kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjon tellis USA 

jälgimisprogrammide ja nende 

mõju kohta ELi kodanike eraelu 

puutumatusele, autor 

30. september 

2013 15.00 – 

18.30 (BXL)  

Väliskomisjo

niga 

- Arvamuste vahetus USA 

kodanikuühiskonnaga (II osa) 

 

 

 

 

- Rikkumistest teavitajate tegevus 

jälgimisvaldkonnas ja nende 

õiguslik kaitse  

 Marc ROTENBERG, Electronic 

Privacy Information Centre 

(EPIC) 

 Catherine CRUMP, Ameerika 

Kodanikuvabaduste Liit (ACLU) 

 

Rikkumistest teavitajate sõnavõtud: 

 Thomas DRAKE, endine NSA 

kõrgema juhtkonna liige 

 J. Kirk WIEBE, endine NSA 

vanemanalüütik 

 Annie MACHON, endine MI5 

luureohvitser 

 

Valitsusväliste organisatsioonide 

sõnavõtud rikkumistest 

teavitajate õiguskaitse kohta: 

 Jesselyn RADACK, advokaat ja 

6 rikkumistest teavitaja esindaja, 

valitsuse vastutuse projekt 

 John DEVITT, Transparency 

International Ireland 

3. oktoober 

2013 

16.00 – 18.30 

(BXL) 

- Väited Belgacomi süsteemidesse 

„häkkimise” /salaja kasutamise 

kohta luureteenistuste poolt 

(Ühendkuningriigi valitsuse 

kommunikatsiooni peakorter) 

 Geert STANDAERT, teenuste 

osutamise mehhanismi 

asepresident, BELGACOM S.A. 

 Dirk LYBAERT, peasekretär, 

BELGACOM S.A.  
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  Frank ROBBEN, Commission de 

la Protection de la Vie Privée 

Belgique, co-rapporteur ‘dossier 

Belgacom’  

7. oktoober 

2013 19.00 – 

21.30 (STR) 

- USA jälgimisprogrammide mõju 

USA kaitstuse kriteeriumile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- USA jälgimisprogrammide mõju 

muudele rahvusvahelise edastamise 

vahenditele (lepingutingimused, 

siduvad kontsernisisesed eeskirjad) 

 Dr. Imke SOMMER, Die 

Landesbeauftragte für 

Datenschutz und 

Informationsfreiheit der Freien 

Hansestadt Bremen 

(SAKSAMAA)  

 Christopher CONNOLLY – 

Galexia 

 Peter HUSTINX, Euroopa 

andmekaitseinspektor 

 

 Pr Isabelle FALQUE-

PIERROTIN, CNILi president 

(Prantsusmaa)  

14. oktoober 

2013 15.00–

18.30 (BXL) 

- ELi kodanike ja rahvusvaheline 

elektrooniline massijärelevalve, 

 

 

 

 

 

 

 Euroopa Nõukogu ja 

 

 

 

 

 ELi õigus 

 

 

- Järelevalveprogramme 

puudutavad kohtuasjad 

 Martin SCHEININ, endine ÜRO 

eriraportöör inimõiguste 

edendamine ja kaitsmine 

terrorismiga võideldes, Euroopa 

Ülikool-Instituudi professor ja 

seitsmenda raamprogrammi 

projekti „SURVEILLE“ juhataja  

 

 Kohtunik Bostjan ZUPANČIČ, 

Euroopa Inimõiguste Kohtu 

kohtunik (videokonverentsi 

kaudu)  

 

 Douwe KORFF, õigusteaduste 

professor, London Metropolitan 

University  

 

 Dominique GUIBERT, Ligue 

des Droits de l’Homme (LDH) 

asepresident 

 Nick PICKLES, Big Brother 

Watchi direktor 

 Constanze KURZ, 

arvutiteadlane, 

Forschungszentrum für Kultur 

und Informatiku projektijuht 

7. november - ELi luureandmete analüüsi  Ilkka SALMI, ELi luureandmete 
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 ET 

2013 

9.00–11.30 ja 

15.00–18.30 

(BXL) 

keskuse (EU INTCEN) roll ELi 

luuretegevuses (kinnine koosolek) 

 

 

- Isikuandmete massijärelevalve 

riiklikud programmid ELi 

liikmesriikides ja nende kooskõla 

ELi õigusega 

 

 

 

 

 

 

- Luureteenistuste parlamentaarse 

järelevalve roll riikide tasandil 

massijärelevalve ajastul (I osa)  

(Veneetsia komisjon)  

(UK) 

 

 

 

 

 

 

 

- ELi ja USA transatlantiline 

eksperdirühm 

analüüsi keskuse ( EU INTCEN) 

direktor 

 

 Dr Sergio CARRERA, 

vanemteadur ning justiits- ja 

siseküsimuste osakonna juhataja, 

Euroopa Poliitikauuringute 

Keskus, Brüssel 

 Dr Francesco RAGAZZI, 

rahvusvaheliste suhete 

abiprofessor, Leiden University 

 

 Iain CAMERON, Euroopa 

komisjoni „Demokraatia õiguse 

kaudu“ liige – „Veneetsia 

komisjon“ 

 Ian LEIGH, õigusteaduste 

professor, Durham University 

 David BICKFORD, julgeoleku- 

ja luureagentuuride MI5 ja MI6 

endine õigusdirektor 

 Gus HOSEIN, tegevdirektor, 

Privacy International 

 

 Paul NEMITZ, direktor – 

põhiõigused ja kodakondsus, 

õigusküsimuste peadirektoraat, 

Euroopa Komisjon 

 Reinhard PRIEBE, direktor – 

kriisiohjamine ja sisejulgeolek, 

siseasjade peadirektoraat, 

Euroopa Komisjon 

11. november 

2013 

15.00–18.30 

(BXL) 

- USA järelevalveprogrammid ja 

nende mõju ELi kodanike 

privaatsusele (Jim 

SENSENBRENNERi, USA 

kongressi liige, avaldus) 

 

 

 

- Luureteenistuste parlamentaarse 

järelevalve roll riikide tasandil 

massijärelevalve ajastul (NL, SE) 

(II osa) 

 

 

 

 Jim SENSENBRENNER, USA 

Esindajatekoda (kohtuliku 

komitee liige ning kuritegevuse, 

terrorismi, sisejulgeoleku ja 

uurimiste alamkomitee esimees) 

 

 Peter ERIKSSON, 

põhiseaduskomisjoni esimees, 

Rootsi Parlament (Riksdag) 

 H. VAN DELDEN, Hollandi 

luure- ja julgeolekuteenistuste 

sõltumatu järelevalvekomitee 

esimees (CTIVD) 

 

 Dorothee BELZ, asepresident, 
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- USA NSA elektroonilise 

massijärelevalve programmid ja IT-

ettevõtete roll (Microsoft, Google, 

Facebook)  

õigus- ja korporatiivküsimused 

Microsoft EMEA (Euroopa, 

Lähis-Ida ja Aafrika) 

 Nicklas LUNDBLAD, direktor, 

avalik poliitika ja valitsussuhted, 

Google 

 Richard ALLAN, direktor, 

EMEA avalik poliitika, 

Facebook  

 

14. november 

2013 15.00–

18.30 (BXL) 

Väliskomisjo

niga 

- ELi institutsioonide IT-turvalisus 

(I osa) (EP, COM (CERT-EU), (eu-

LISA)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luureteenistuste parlamentaarse 

järelevalve roll riikide tasandil 

massijärelevalve ajastul (III osa) 

(BE, DA) 

 Giancarlo VILELLA, 

peadirektor, ITECi 

peadirektoraat, Euroopa 

Parlament 

 Ronald PRINS, Fox-IT direktor 

ja kaasasutaja 

 Freddy DEZEURE, rakkerühma 

juhataja CERT-EU, informaatika 

peadirektoraat, Euroopa 

Komisjon 

 Luca ZAMPAGLIONE, 

julgeolekuametnik, eu-LISA 

 

 Armand DE DECKER, Belgia 

Senati aseesimees, 

luureteenistuste 

järelevalvekomisjoni 

järelevalvekomisjoni liige  

 Guy RAPAILLE, 

luureteenistuste 

järelevalvekomisjoni esimees 

(Comité R) 

 Karsten LAURITZEN, 

õigusküsimuste komisjoni liige, 

õigusküsimuste eestkõneleja – 

Taani Folketing 

18. november 

2013 19.00–

21.30 (BXL) 

- Riiklikke järelevalveprogramme 

puudutavad kohtuasjad ja muud 

kaebused (II osa) (Poola 

valitsusvälised organisatsioonid) 

 Dr Adam BODNAR, juhatuse 

aseesimees, Helsingi inimõiguste 

fond (Poola) 

2. detsember 

2013 15.00–

18.30 (BXL)  

- Luureteenistuste parlamentaarse 

järelevalve roll riikide tasandil 

massijärelevalve ajastul (IV osa) 

(Norra) 

 Michael TETZSCHNER, 

uurimis- ja põhiseadusküsimuste 

alalise komisjoni liige, Norra 

(Stortinget) 

5. detsember 

2013 15.00–

18.30 (BXL) 

- ELi institutsioonide IT-turvalisus 

(II osa) 

 

 Olivier BURGERSDIJK, 

strateegiajuht, küberkuritegevuse 

vastase võitluse Euroopa keskus, 
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- Massijärelevalve mõju advokaadi 

ja kliendi vaheliste suhete 

konfidentsiaalsusele 

EUROPOL 

 Prof Udo HELMBRECHT, 

ENISA tegevdirektor 

 Florian WALTHER, sõltumatu 

IT-turvalisuse konsultant 

 Jonathan GOLDSMITH, 

peasekretär, Euroopa 

Advokatuuride ja Õigusliitude 

Nõukogu (CCBE) 

9. detsember 

2013 

(STR) 

- Usalduse taastamine ELi ja USA 

vahelistes andmevoogudes 

 

 

- Euroopa Nõukogu resolutsioon 

1954 (2013) riikliku julgeoleku ja 

teabele juurdepääsu kohta 

 Viviane REDING, Euroopa 

Komisjoni asepresident 

 

 Arcadio DÍAZ TEJERA, 

Hispaania Senati liige, Euroopa 

Nõukogu parlamentaarse 

assamblee liige ning selle 

resolutsiooni 1954 (2013) 

(riikliku julgeoleku ja teabele 

juurdepääsu kohta) raportöör 

17.–18. 

detsember 

(BXL) 

Brasiilia Senati spionaaži uurimise 

parlamentaarne komisjon 

(videokonverents) 

 

 

 

 

 

Privaatsuskaitse IT-vahendid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvamuste vahetamine 

ajakirjanikega, kes teabe avaldasid 

(II osa) (videokonverents) 

 Vanessa GRAZZIOTIN, 

spionaaži uurimise 

parlamentaarse komisjoni 

esinaine 

 Ricardo DE REZENDE 

FERRAÇO, spionaaži uurimise 

parlamentaarse komisjoni 

raportöör 

 

 Bart PRENEEL, University KU 

Leuveni arvutiturvalisuse ja 

tööstusliku krüptograafia 

professor, Belgia 

 Stephan LECHNER, direktor, 

Kodanike Kaitse ja Julgeoleku 

Instituut (IPSC), - 

Teadusuuringute Ühiskeskus 

(JRC), Euroopa Komisjon 

 Dr Christopher SOGHOIAN, 

peatehnoloog, Speech, Privacy & 

Technology Project, American 

Civil Liberties Union 

 Christian HORCHERT, IT-

turvalisuse konsultant, Saksamaa 

 

 Glenn GREENWALD, riiklikule 

julgeolekule ja kodanike 

vabadustele keskenduv autor ja 
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kolumnist, endine Guardiani 

töötaja 
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III LISA: EKSPERTIDE LOEND, KES KEELDUSID KODANIKUVABADUSTE, 

JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI UURIMISE AVALIKEL ISTUNGITEL 

OSALEMAST 

1. Eksperdid, kes loobusid kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 

esimehe kutsest 

USA 

 Keith Alexander, USA armee kindral, NSA direktor1 

 Robert S. Litt, peanõunik, riikliku luure direktori büroo2 

 Robert S. Wood, asjur, Ameerika Ühendriikide esindaja Euroopa Liidus 

Ühendkuningriik 

 Sir Iain Lobban, Ühendkuningriigi valitsusside peakorteri (GCHQ) direktor 

Prantsusmaa 

 Bernard Bajolet, Directeur général de la Sécurité Extérieure (välisjulgeoleku 

peadirektor), Prantsusmaa 

 Patrick Calvar, Directeur Central de la Sécurité Intérieure (sisejulgeoleku peadirektor), 

Prantsusmaa 

Holland 

 Ronald Plasterk, siseküsimuste ja kuningriigi suhete minister, Holland 

 Ivo Opstelten, julgeoleku- ja justiitsminister, Holland 

Poola 

 Dariusz Łuczak, Poola sisejulgeoleku agentuuri juhataja 

 Maciej Hunia, Poola välisluureagentuuri juhataja 

IT-eraettevõtted 

 Tekedra N. Mawakana, avaliku poliitika üldjuhataja ja asepeanõunik, Yahoo 

                                                 
1 Raportöör kohtus Keith Alexanderi ning esimehe Elmar Broki ja senaator Dianne Feinsteiniga Washingtonis 

29. oktoobril 2013. 
2 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsioon kohtus Rober S. Littiga Washingtonis 29. 

oktoobril 2013. 
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 Dr Saskia Horsch, avaliku poliitika vanemjuhataja, Amazon  

ELi siseettevõtjad 

 Pr Doutriaux, Orange 

 Larry Stone, British Telecomi kontserni avaliku ja valitsussuhete president, 

Ühendkuningriik 

 Telekom, Saksamaa 

 Vodafone  

2. Eksperdid, kes ei vastanud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 

esimehe kutsele 

Saksamaa 

 Gerhard Schindler, Präsident des Bundesnachrichtendienstes 

Holland 

 Berndsen-Jansen, Voorzitter Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Holland 

 Rob Bertholee, Directeur Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) 

Rootsi 

 Ingvar Åkesson, Riiklik Raadiokaitse  

(Försvarets radioanstalt, FRA) 




