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EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE ETTEPANEK NÕUKOGULE

Euroopa Parlamendi ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse strateegilise kontseptsiooni väljatöötamise kohta
(2006/2094(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse strateegilise kontseptsiooni väljatöötamine“
(KOM(2005)0232);

– võttes arvesse fraktsiooni ALDE nimel Bill Newton Dunni poolt esitatud ettepanekut võtta 
vastu soovitus nõukogule, mis käsitleb organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse 
strateegilise kontseptsiooni väljatöötamist (B6-0073/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3, artikli 83 lõiget 5 ning artikleid 84, 90 ja 94;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2006),

A. arvestades edusamme, mis õigusalase ja politseikoostöö valdkonnas on võitluses 
organiseeritud kuritegevuse vastu viimase 30 aasta jooksul aset leidnud;

B. arvestades eriti märkimisväärseid edusamme õigusasutuste ja õiguskaitseasutuste 
vahelises koostöös (nagu on välja toodud liikmesriikide, Europoli, Eurojusti ja 
tollikoostöö töörühma (Customs Cooperation Working Group – CCWG) 2005. aasta 
aastaaruannetes), mis jääb organiseeritud kuritegevusega võitlemise tõhusa Euroopa 
tasandi poliitika nurgakiviks;

C. arvestades rahuoluga, et jõupingutused, mis viisid suurenenud teabevahetuseni ja 
koostööd tegevate teenistuste väljaõppe alaste algatuste kasvuni, on kandnud vilja ja 
aidanud üle saada vastastikusest usaldamatusest, mis on kõnealuses valdkonnas alati olnud 
peamine takistus;

D. arvestades, et praegusel ajal saab organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus areneda 
siiski ainult lähenemisviisi radikaalse muutmisega, mis võimaldaks lahendada üha 
keerulisemaid sisemisi piiranguid ja vastata samal ajal erakordselt kasvavate väliste 
piirangute suurenevale väljakutsele;

E. eelkõige arvestades organiseeritud kuritegevuse geograafilist levikut, kuna varasemast 
avatumas Euroopas on ära kasutatud suurepäraseid teadmisi uutest transpordi-, 
vahetustegevuse ja kommunikatsioonivahenditest, samas kui õiguskaitseasutuste 
suutlikkust vähendavad endiselt juriidilised, halduslikud ja isegi kultuurilised piirangud, 
mis nende igapäevatööd takistavad; 

F. arvestades, et võideldes aja ja ruumi vastu, tuleb organiseeritud kuritegevuse vastases 
võitluses ühitada vajadus kohandada viivitamatult olemasolevad vahendid ja meetodid 
suutlikkusega olla ettenägelik, mis põhineb peamiselt võimalike luureallikate kohasel ja 
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maksimaalsel ärakasutamisel;

G. arvestades, et ainult proaktiivse poliitika abil on võimalik samaaegselt sammu pidada 
tegelikkusega, milleks on erinevate kriminaalsete rühmituste ülimalt keeruline koostöö, ja 
eemaldada uusi osalisi kaasava, ent alati põhiõigusi austava ennetuspoliitika abil 
suuremad ohuallikad, mida need rühmitused meie ühiskondadele kujutavad; 

H. arvestades üldist vajadust suurendada teadmisi kriminaalsete nähtuste kohta ja levitada 
neid teadmisi kõikide kuritegevuse vastases võitluses osalejate seas;

I. arvestades, et enamasti ebapiisavalt informeeritud üldsuse toetus on keskpikas ja pikas 
perspektiivis üks võitluse võtmeelement;

J. arvestades, et olemasolevad ühenduse vahendid, nagu Europol ja Eurojust, on tõhusad 
ainult siis, kui saavad tegutseda täiesti iseseisvalt, ning arvestades, et seega on vaja neile 
kiiresti anda vahendid senisest vabamaks tegutsemiseks, kehtestades samas kohase 
parlamentaarse kontrolli, mis võimaldaks hinnata julgeolekutegevuse kasulikkust ja 
tegelikku lisandväärtust ning põhivabaduste täielikku austamist, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; 

K. arvestades huviga, et käesoleval aastal Europoli poolt teostatud organiseeritud 
kuritegevuse ohu hindamisega (OCTA1) on liikmesriikide käsutuses mõjukas analüüsiv 
dokument, mis aitab neil määratleda strateegilisi prioriteete, ja et see esimene samm peaks 
julgustama nõukogu jätkama asjakohast struktureerimist valdkonnas, kus kohtuvad 
kuritegevuse vastase võitluse endiselt liiga erinevad elemendid, süvendades eelkõige 
Austria eesistumise ajal algatatud nn sisejulgeoleku arhitektuuri kontseptsiooni ja 
arendades operatiivselt koostalituspõhimõtet; need kaks elementi peaksid luureandmetel 
põhineva õiguskaitse (ILLE2) abil kombineerituna kaasa aitama uute koostöövormide 
arengule ning analüüsi teostavate ja/või õiguskaitseasutuste vahelise negatiivse 
konkurentsi kaotamisele strateegilisel, taktikalisel ja operatiivsel tasandil;

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

a. palub julgustada liikmesriike järjekindlalt toetama koolitus- ja vahetusprogramme 
organiseeritud kuritegevuse vastasesse võitlusesse kaasatud pädevate teenistuste ja 
asutuste vahel ning kutsub neid üles eraldama nimetatud programmidele 
finantsperspektiivi ja vastava üldise programmi3 raames, aga ka seitsmendas 
raamprogrammis julgeolekule eraldatud vahenditest piisavaid eelarvevahendeid, et 
tagada reaalselt nende tõhusus;

b. tuletab meelde, et õigusalase ja politseikoostöö vahendite tõhustamine seisneb 
tänapäeval sisemiste struktuuride kohandamises kolmekülgse vajadusega kujundada 
välja menetlused, suurendada teabeedastuskanalite tõhusust ning parandada 

  
1 "Organised Crime Threat Assesment" – kättesaadav versioon:
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 Üldprogramm "Turvalisus ja vabaduste kaitse", mis hõlmab ka eriprogrammi kuritegevuse ennetamiseks ja 
ärahoidmiseks, 2007–2013.
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organiseeritud kuritegevuse alaseid teadmisi;

c. soovitab kutsuda liikmesriike üles laiendama võimalikult kiiresti uurimise 
erimeetodeid ja arendama ühiste uurimisrühmade loomist, mis kehtestati nõukogu 13. 
juuni 2002. aasta raamotsusega ühiste uurimisrühmade kohta1 (raamotsuse sisu võtsid 
liikmesriigid suures osas üle2), ning kaasama praktilist koostööd süstemaatiliselt 
erinevatesse parimate tavade juhenditesse, mis on vastavate teenistuste tegevuse 
aluseks;

d. rõhutab vajadust suurendada kuritegevuse vastases võitluses osalejate vaheliste 
teabekanalite tõhusust, milleks on vaja märkimisväärseid õigusloomealaseid 
edusamme nii teatud kindlates valdkondades, nagu tõendite saamine ja kasutatavus või 
kuritegude toimumise tuvastamiseks ja tagajärgede neutraliseerimiseks saadud 
finantsteave, kui ka veel otsustamata põhimõttelistes küsimustes, nagu kättesaadavuse 
põhimõte ja sellega seonduv ning isikuandmete kaitse kolmanda samba raames; 

e. kutsub nõukogu üles vastavalt komisjoni esitatud statistika tegevuskavale 
(KOM(2006)0437) toetama liikmesriikide jõupingutusi püüdlustes suurendada 
arusaamist kriminaalsetest nähtustest, seades sisse ja ühendades võrgustikuks 
statistilised vahendid, mis on välja töötatud dünaamilist perspektiivi silmas pidades 
(nagu on juba OCTA puhul tehtud) ja viisil, et edastatud luureinfo ei sisalda mitte 
ainult organiseeritud kuritegevuse täpset hinnangut, vaid pakutakse välja ka 
arusaadavad ja rakendatavad strateegiad ja soovitused edasiseks tegevuseks, mida 
antud valdkonnas tegutsevatel asutustel on võimalik ellu viia; 

f. palub anda Europolile ja Eurojustile vajalik sõltumatus, usaldades neile täieliku 
pädevuse teha oma vastutusalas algatusi ja võimaldades seega muutuda koordineerijast 
eestvedajaks Euroopa tasandi võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu; rõhutab, et 
vastutusala laienemisega peab kaasnema tõeline parlamentaarne kontroll, mida suudab 
õiguspärasust ja tõhusust silmas pidades nõuetekohaselt teostada ainult Euroopa 
Parlament;

g. palub silmas pidada, et ennetustöös ei tohiks ignoreerida mitte ühtegi juhtlõnga, kuna 
see valdkond vajab erilist tähelepanu, eriti algatuste kaudu, mille eesmärk on tõhusalt 
kaitsta mitte ainult kuritegude ohvreid, vaid ka tunnistajaid, vabastades sel viisil 
teabeallikad, kes tihti on sunnitud vaikima pideva väljapressimise ja terrori survega;

h. soovitab korraldada üle-euroopaline arutelu süütegu kahetsevate isikute staatuse 
asjakohasusest ja selle ühitatavusest inimõiguste ja inimväärikuse austamise alaste 
ühiste põhiväärtustega, eesmärgiga kehtestada kohane teabeotsingu viis eelnevalt 
määratletud ja kõigi poolt aktsepteeritud õiguslikus raamistikus; 

i. olles veendunud, et avaliku arvamuse toetus on keskpikas ja pikas perspektiivis 
organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse edu tingimus, palub kutsuda liikmesriike 
üles tegema märkimisväärseid jõupingutusi, et teavitada üldsust õigusasutuste ja 

  
1 ELT L 162, 20.6.2002, lk1.
2 Vt komisjoni aruannet ühiseid uurimisrühmi käsitleva nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse ülevõtmise 
kohta ja selle lisa (KOM(2004)858 lõplik).
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õiguskaitseasutuste tõhusa koostöö abil saavutatud edust ning eelkõige ühenduse 
vahendite ja osaliste panusest, eesmärgiga tõsta teadlikkust ELi algatuste 
lisandväärtusest kodanikele sedavõrd olulises valdkonnas; 

j. soovitab võtta täielikult arvesse Eurobaromeetri perioodilistest uuringutest saadud 
teavet (nagu 2006. aasta märtsis läbi viidud uuring organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni kohta1), mille ülesanne peaks olema tuvastada, kuidas Euroopa 
kodanikud tajuvad ELi rolli kõnealuses valdkonnas ja milliseid muudatusi oodatakse 
Euroopa tasandil; 

k. palub seega aidata teabevahetuspoliitikat käsitleva valge raamatu2 alusel kaasa 
üldsusele suunatud teadete korraldamise ja levitamise strateegia väljatöötamisele, 
millega EUCPN võiks pädevusala laienedes tihedalt seotud olla3;

l. nõuab, et nõukogu valiks viivitamatult organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa poliitika proaktiivse lähenemise ka ELi ja kolmandate riikide 
koostöölepingutes; rõhutab sellega seoses, et OCTA on juba antud küsimuses teerajaja, 
kuna selle abil määratakse edukalt kindlaks tegevusvaldkonnad ja sidemed 
kriminaalsete rühmituste puhul, kelle geograafiline päritolu on õnnestunud tuvastada; 

m. võttes arvesse ELiga piirnevates riigisüsteemides veel liiga sageli esinevat 
kuritegevust, soovitab vastu võtta konkreetne lähenemine, mille keskmes oleks uus 
läbipaistvuse ja korruptsioonivastase võitluse alane algatus, eesmärgiga struktureerida 
suhted kolmandate riikidega ja eelkõige ELi naabruspoliitika; 

n. kutsub eesistujat üles taasalustama ja hoogustama Austria eesistumise ajal algatatud 
mõttetööd tõelise nn sisejulgeoleku arhitektuuri väljatöötamiseks.

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise 
eesmärgil komisjonile.

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
3 www.eucpn.org: http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE B6-0073/2006

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, mis käsitleb organiseeritud kuritegevuse 
vastase võitluse strateegilise kontseptsiooni väljatöötamist

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse strateegilise kontseptsiooni väljatöötamise kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 1,

A. arvestades vajadust töötada ELi tasandil koos liidu organitega, nagu Europol, Eurojust, 
Euroopa politseikolledž ja politseidirektorid, välja organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse strateegiline kontseptsioon;

B. arvestades, et alates vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisest on ELi 
tasandil vastu võetud erinevaid õigusloome ja õigusloomega mitteseotud algatusi, mis 
aitavad kaasa organiseeritud kuritegevuse ennetamisele ja võitlusele organiseeritud 
kuritegevuse vastu,

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

a) organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse tugevdamiseks ratifitseerida ja rakendada 
asjakohased Europoli ja Eurojusti puudutavad õigusaktid;

b) luua organiseeritud kuritegevuse vastu suunatud õiguskaitsealasele koostööle põhjalik 
ja ühtne raamistik;

c) ühtlustada õigusloomet, et täiendada kohtulahendite vastastikust tunnustamist 
kriminaalasjades;

d) toetada mitmepoolsete lähenemisviiside arendamist võitluses organiseeritud 
kuritegevusega;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teadmiseks 
komisjonile ja Euroopa Ülemkogule.


