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Nõukogu istungi peamised tulemused

Nõukogu jõudis kokkuleppele kahes küsimuses, mis puudutavad ettepanekut nõukogu otsuse kohta, 
millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol): Europoli ametnike immuniteedist vabastamine 
operatiivtegevuses, eelkõige ühistes uurimisrühmades osalemise ajaks, ning töötajate rotatsiooni 
põhimõte ning ühistes uurimisrühmades osalevate Europoli töötajate võimalus saada juhiseid 
rühmajuhilt. Eesistujariik teatas, et kavatseb kõnealuse teksti suhtes jõuda 2008. aasta aprillis 
poliitilisele kokkuleppele.

Nõukogu võttis samuti vastu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi väljatöötamist käsitlevad 
järeldused ja otsustas kiita heaks Liechtensteini Schengeniga ühinemist käsitlevate protokollide 
allakirjutamise.

Liikmesriigid leppisid kokku, et USA viisanõudest loobumise programmi rakendamise arutamiseks 
USAga võetakse vastu ühine lähenemisviis.

Lõpetuseks võttis nõukogu vastu ühise seisukoha vahendusmenetluse suhtes tsiviil- ja 
kaubandusasjades.
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1 � Kui nõukogu on deklaratsioonid, järeldused või resolutsioonid ametlikult vastu võtnud, märgitakse see ära 
asjakohase punkti pealkirjas ja vastav tekst pannakse jutumärkidesse.

 � Dokumendid, millele tekstis on viidatud, on kätte saadavad nõukogu veebilehel 
http://www.consilium.europa.eu.

 � Õigusaktid, mis on vastu võetud koos nõukogu protokolli kantud avaldustega, mille võib üldsusele 
kättesaadavaks teha, on tähistatud tärniga; need avaldused on kättesaadavad nõukogu veebilehel või 
pressibüroos.
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OSALEJAD

Liikmesriikide valitsused ja Euroopa Komisjon olid esindatud järgmiselt:

Belgia:
Jo VANDEURZEN justiitsminister
Patrick DEWAEL siseminister

Bulgaaria:
Miglena Ianakieva TACHEVA justiitsminister
Rumen Yordanov PETKOV siseminister

Tšehhi Vabariik:
Ivan LANGER siseminister
Martin MOULIS justiitsministri asetäitja

Taani:
Claes NILAS riigisekretär, pagulasasjade, sisserände- ja 

integratsiooniminister

Saksamaa:
Wolfgang SCHÄUBLE siseminister

Eesti:
Rein LANG justiitsminister
Jüri PIHL siseminister

Iirimaa:
Brian LENIHAN justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi minister

Kreeka:
Sotirios HADJIGAKIS justiitsminister
Vassilis KASKARELIS alaline esindaja

Hispaania:
Julio PÉREZ HERNÁNDEZ justiitsministeeriumi kantsler
Antonio CAMACHO VIZCAÍNO riigisekretär, julgeolek

Prantsusmaa:
Pierre SELLAL alaline esindaja

Itaalia:
Rocco Antonio CANGELOSI alaline esindaja

Küpros:
Nicholas EMILIOU alaline esindaja

Läti:
Gaidis BĒRZIŅŠ justiitsminister
Mareks SEGLIŅŠ siseminister

Leedu:
Petras BAGUŠKA justiitsminister
Regimantas ČIUPAILA siseminister

Luksemburg:
Luc FRIEDEN justiitsminister, rahandus- ja eelarveminister
Nicolas SCHMIT välisasjade ja immigratsiooniküsimuste eest vastutav 

minister

Ungari:
Tibor DRASKOVICS justiits- ja õiguskaitseminister

Malta:
Richard CACHIA CARUANA alaline esindaja

Madalmaad:
Ernst HIRSCH BALLIN justiitsminister
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Austria:
Günther PLATTER siseminister

Poola:
Zbigniew ĆWIĄKALSKI justiitsminister
Piotr STACHAŃCZYK sise- ja administratsiooniministeeriumi asekantsler

Portugal:
Alberto COSTA justiitsminister
Rui PEREIRA siseminister

Rumeenia:
Cristian DAVID siseküsimuste ja haldusreformi minister
Gheorghe MOCUTA justiitsministeeriumi kantsler

Sloveenia:
Lovro ŠTURM justiitsminister
Dragutin MATE siseminister

Slovakkia:
Robert KALIŇÁK asepeaminister ja siseminister

Soome:
Tuija BRAX justiitsminister
Anne HOLMLUND siseminister
Astrid THORS rändeküsimuste ja Euroopa asjade minister

Rootsi:
Tobias BILLSTRÖM rändeküsimuste minister

Ühendkuningriik:
Jacqui SMITH siseminister
Meg HILLIER siseministeeriumi parlamentaarne aseriigisekretär

Komisjon:
Franco FRATTINI asepresident
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ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

EUROPOL

Nõukogu jõudis kolmest lahendamata küsimusest, mis puudutavad ettepanekut nõukogu otsuse 
kohta, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), kokkuleppele kahes:

– Europoli ametnike immuniteedist vabastamine operatiivtegevuses, eelkõige ühistes 
uurimisrühmades osalemise ajaks, ning

– töötajate rotatsiooni põhimõte ning ühistes uurimisrühmades osalevate Europoli töötajate
võimalus saada juhiseid rühmajuhilt.

Kolmanda lahendamata küsimuse osas (ettepaneku eelarveline neutraalsus) teatas komisjon, et ta 
esitab täiendava teabe nõukogule. COREPER arutab seda küsimust 2008. aasta märtsis, eesmärgiga 
lahendamata reservatsioonid kõrvaldada.

Eesistujariik teatas, et ta püüab jõuda nõukogu otsuse eelnõu suhtes poliitilisele kokkuleppele JSK 
nõukogu 2008. aasta aprillis toimuval istungil.

Tuleks märkida, et komisjon esitas oma ettepaneku 2006. aasta detsembris. Sellest ajast peale on
nõukogu otsuse peatüki kaupa läbi vaadanud, eesmärgiga jõuda kokkuleppele Sloveenia eesistumise 
ajal.

Pärast vastuvõtmist asendab kõnealune otsus Europoli konventsiooni. Europolist saab siis ühenduse 
eelarvest rahastatav ühenduse amet. JSK nõukogu leiab, et see staatuse muutus parandab selgelt 
Europoli operatiivset ja administratiivset toimimist.
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EBASEADUSLIKULT RIIGIS VIIBIVATE ELi MITTEKUULUVATE RIIKIDE 
KODANIKE TAGASISAATMINE

Nõukogu võttis teadmiseks, milline on direktiivi ettepaneku (mis käsitleb liikmesriikides 
ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise ühiseid nõudeid ja korda) 
praegune seis, ning ministrid vahetasid põhjalikult arvamusi lahendamata küsimuste üle. Pärast 
viimast, 2007. aasta detsembri aruannet on saavutatud märkimisväärset edu nii parlamendiga kui ka 
pädevates nõukogu organites toimunud aruteludes.

Mitmed intensiivsed mitteametlikud ja poliitilised kontaktid Euroopa Parlamendiga kõikides 
olulistes küsimustes on aidanud mõlemaid pooli mõista teineteise muresid. Nendes kontaktides on 
osalenud ka komisjon. Arutelu on jätkatud ka nõukogus.

Euroopa Ülemkogu on teinud nõukogule ja parlamendile ülesandeks jätkata püüdlusi kõnealuse 
direktiivi osas kokkuleppe saavutamise aluse leidmiseks. Euroopa Ülemkogu on samuti osutanud, et 
vaja on tõhusat tagasivõtu- ja tagasisaatmispoliitikat. Jätkates tööd direktiivi kallal, rõhutab 
eesistujariik jätkuvalt vajadust tõhusa ja tulemusliku tagasisaatmispoliitika järele.

Eesistujariik loodab selle töö jätkamisel liikmesriikide täielikule toetusele.

Taust

Komisjon esitas kõnealuse ettepaneku 2005. aastal ning seda on põhjalikult analüüsitud järjestikuste 
eesistujariikide juhatusel. Direktiiv on kavas võtta vastu kaasotsustamismenetluse teel koos 
Euroopa Parlamendiga. Direktiivis sätestatakse ühised nõuded ja menetlused, mida tuleb kohaldada 
liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel vastavalt 
kõikidele ühenduse õiguses sätestatud põhiõigustele ja rahvusvahelisele õigusele.

Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjonis võttis oma raporti 
vastu 20. septembril 2007.

Portugali ja Sloveenia eesistumise ajal peeti Euroopa Parlamendi ja komisjoniga mitmeid tehnilisi 
ja kõrgetasemelisi kolmepoolseid mitteametlikke läbirääkimisi, millel keskenduti kõikidele 
lahendamata põhiküsimustele.
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SCHENGENI ARENGUD – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järgmised teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamist 
käsitlevad järeldused:

„Euroopa Liidu Nõukogu:

1. Tuletab meelde nõukogu 12. ja 13. juuni 2007. aasta järeldusi eelkõige SIS II kohta.

2. Kinnitab taas absoluutse prioriteedi omistamist SIS II-le, millega võetakse kasutusele uued 
tehnoloogiad ja täiendav funktsionaalsus, ning võtab teadmiseks komisjoni esitatud esialgse 
ajakava SIS II rakendamiseks. Kõnealune ajakava võimaldab 2008. aasta lõpuks käivitada 
SIS II kesksed elemendid, selle sideinfrastruktuuri ja siseriiklike süsteemide liidese ning viia 
lõpule nende testimise komisjoni ja liikmesriikide poolt.

3. Kutsub kõiki asjaomaseid liikmesriike ja komisjoni töötama selle nimel, et käivitada SIS II, 
sealhulgas selle keskne süsteem ja sideinfrastruktuur, viia lõpule kõik testid ja üleminek SIS 
1+ süsteemilt SIS II süsteemile hiljemalt 2009. aasta septembriks. Kui kõik liikmesriigid on 
SIS 1+ süsteemilt SIS II süsteemile üle läinud, teeb nõukogu otsuse SIS II töölerakendamise 
kohta ja seega SIS 1+ kasutamise lõpetamise kohta kooskõlas SIS II loomist, toimimist ja 
kasutamist käsitlevate õigusaktide asjakohaste sätetega.

4. Kinnitab vajadust rakendada SIS 1+ süsteemilt SIS II süsteemile üleminekul lähenemisviisi, 
millega nähakse ootamatute probleemide lahendamiseks ette varuvõimalus koos järkjärgulise 
üleminekuga, ning kutsub sellega seoses komisjoni üles looma väga piiratud ajaks SIS 1+ ja 
SIS II süsteeme ühendavat vahelüli, et tagada SIS süsteemi toimimine iga stsenaariumi korral. 
Komisjoni kutsutakse üles võtma täielikult arvesse SIS II süsteemi integreerivate riikide 
vajadusi.

5. Kutsub komisjoni üles viivitamatult esitama õigusaktide ettepanekuid, et kajastada Euroopa 
Liidu eelarves kõiki SIS II kasutuselevõtuga 2009. aastal seotud kulutusi, sealhulgas 
vajadusel kulutusi, mis on seotud süsteemi edasiarendamisega ja SIS II haldamisega kuni 
selle töölerakendamiseni. 
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6. Võtab teadmiseks, et Prantsusmaa kannab erilist vastutust, mis nõuab konkreetseid 
jõupingutusi selleks, et tagada ühelt poolt SIS 1+ tõhus toimimine ja teiselt poolt SIS II 
logistiline korraldus, tagades samal ajal viisainfosüsteemi tööks vajaliku tegevuse. Sellega
seoses sõltub üksikasjaliku ajakava koostamine lisaks eelkõige suutlikkusest hoida keskne 
SIS II töös SIS II süsteemi lõplike katsetuste ajal ja üleminekul SIS 1+ süsteemilt SIS II 
süsteemile.

7. Julgustab liikmesriike tuginema solidaarsusele ja looma partnerlusmehhanisme SIS II 
süsteemi õigeaegseks valmimiseks ning kutsub neid üles esitama lahendust SIS II töökonna 
tugiteenuste kulude jagamiseks 2008. aasta aprillis toimuvaks nõukogu istungiks.

8. Tervitab sellega seoses eesistujariigi ettepanekut rakendada lisamehhanismi, mis toetab SIS II 
väljatöötamist liikmesriikides kuni selle käivitamiseni ja mille aluseks on järgmised 
elemendid:

– SIS II rakendamist liikmesriikides jälgib ministritest koosnev nn SIS II sõprade 
rühm. Rühma juhib eesistujariik ja sinna kuuluvad Saksamaa, Portugali, Sloveenia, 
Prantsusmaa, Tšehhi Vabariigi, Rootsi, Itaalia, Austria, Madalmaade, Soome, 
Hispaania, Poola ja Norra ministrid. Komisjon osaleb rühma töös.

– Iga SIS II sõprade rühmas osalev minister ja komisjon nimetavad SIS II sõprade 
rühma ühe kõrgemate ametnike taseme esindaja; kõnealuse rühma ülesanne on 
jälgida liikmesriikide lõplikuks üleminekuks tehtavaid ettevalmistusi ja pidada sidet 
projekti kõigi sidusrühmadega, mis on ühenduslüliks ekspertide ja ministrite tasandi 
vahel.

– SIS II sõprade rühm loodab saada SIS II töökonnalt teavet projekti olukorra kohta. 
SIS II töökonna roll ja ülesanded jäävad samaks. SIS II töökonna raportööril 
palutakse vajaduse korral osaleda SIS II sõprade rühma koosolekutel kõrgemate 
ametnike tasandil.

– Tagada tuleb kõigi sidusrühmade vaheline vastastikune teabevahetus süsteemi 
väljatöötamise hetkeseisu kohta kesksel tasandil ja riiklikel tasanditel.
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– Komisjon teeb eelkõige testimisetapis jätkuvalt tihedat koostööd liikmesriikidega, et 
hõlbustada läbipaistvat teavitamist ja tõhusat koostööd, mis on vajalik sujuvaks 
üleminekuks ja SIS II töölerakendamiseks vajalike kõigi ettevalmistuste edukaks 
lõpuleviimiseks.

9. Eesistujariik ja komisjon esitavad igas ministritasandi nõukogus / segakomitees ja artikli 36 
komitees / segakomitees põhjaliku aruande SIS II projekti väljatöötamise kohta.

10. Kutsub eesistujariiki üles esitama 2008. aasta aprillis nõukogule SIS II sõprade rühma poolt 
koostatud aruande põhjal aruande SIS II ajakavaga seotud lahtiste küsimuste kohta.

11. Kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama nõukogule ajakohastatud, täieliku ja üksikasjaliku 
SIS II ajakava 2008. aasta juunis.”

SIS II rakendamise esialgne ajakava

Nõukogu võttis samuti teadmiseks SIS II rakendamise esialgse ajakava.

Keskse SIS II, selle sideinfrastruktuuri ning SIS 1+ süsteemis osalevate riikide siseriiklike 
süsteemide ja keskse SIS II vahelise suhtluse väljatöötamine ja testimine tuleks lõpule viia enne 
2008. aasta lõppu.

See peaks võimaldama 2009. aastal läbi viia viimased SIS II testid, rakendada tööle keskse SIS II ja 
viia kõik siseriiklikud süsteemid SIS 1+ süsteemilt üle SIS II süsteemi. Mõned SIS II rakendamise 
üksikasjaliku ajakavaga seotud küsimused on aga ikka veel lahtised ja kõnelust ajakava ei ole 
võimalik viimistleda enne nende asjakohast lahendamist. SIS II sõprade rühm koostab neid 
küsimusi käsitleva aruande, mis võimaldab omakorda eesistujariigil esitada aprillis JSK nõukogule 
teavet lahtiste küsimuste kohta. Seega on 2009. aasta planeerimisel ikka veel mõned lüngad, mida 
saab täita üksnes siis, kui eesistujariigi aruanne on kättesaadav.
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Praegusel etapil eeldatakse, et SIS II viimased testid, sealhulgas SIS II igakülgne testimine ja 
SIRENE testimine, viiakse läbi 2009. aastal jaanuarist juunini. Need testimised võimaldavad SIS 1+ 
süsteemis osalevatel riikidel testida täielikult oma siseriiklikke rakendusi ja testida kogu SIS II 
tegelikele töötingimustele väga lähedastes tingimustes, et olla täielikult kindel SIS II tõhususes ja 
usaldusväärsuses kõikidel töötasanditel. Igakülgse testimise ja ühelt süsteemilt teisele ülemineku 
eduka läbiviimise tagamiseks on sellel perioodil oluline SIS II korras hoida ja vajaduse korral seda 
edasi arendada, sealhulgas eelkõige vigade parandamise osas.

2009. aasta algusest alustab Prantsusmaa (C.SIS) osalemist keskse SIS II töös ja testimises. Keskse 
SIS II operatiivjuhtimine tuleks lõplikult Prantsusmaale ja Austriale üle anda 2009. aasta juulis enne 
üleminekut SIS 1+ süsteemilt SIS II süsteemile.

SIS 1+ süsteemilt SIS II süsteemile üleminekul rakendatakse lähenemisviisi, millega nähakse ette 
varuvõimalus koos järkjärgulise üleminekuga. See peaks võimaldama ootamatute probleemide 
lahendamise. Komisjon peaks looma väga piiratud ajavahemikuks SIS 1+ ja SIS II süsteeme 
ühendava vahelüli, et tagada SISi toimimine ka üleminekuperioodil.

Ülemineku ettevalmistused peaksid olema lõpule viidud 2009. aasta juuli alguseks. Üleminek peaks 
algama 2009. aasta augustis SISi andmete järkjärgulise üleviimisega SIS 1+ süsteemist SIS II, 
millele 2009. aasta septembris järgneb kõikide siseriiklike süsteemide üheetapiline ümberlülitamine 
SIS 1+ süsteemilt SIS II süsteemile.

Kui kõik SIS 1+ süsteemis osalevad riigid on edukalt SIS II ümberlülitunud, siis saab rakendada 
tööle kõik SIS II funktsioonid ja SIS 1+ võiks nõukogu poolt kokkulepitud kuupäeval välja lülitada.

ELi, Šveitsi ja Liechtensteini vahelised lepingud

Nõukogu võttis vastu otsused, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu, Šveitsi ja Liechtensteini 
vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini ühinemist Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise 
lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamisega) 
allakirjutamine ja protokolli teatavate sätete ajutine kohaldamine (16459/06 + 16461/06).
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Nõukogu võttis samuti vastu otsuse, millega kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse, Šveitsi ja 
Liechtensteini vahelise protokolli (Liechtensteini ühinemise kohta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi 
vahelise lepinguga, mis käsitleb ELis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest 
vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme) allakirjutamine (Dublin/Eurodac acquis) 
(16470/06).

Lisaks võttis nõukogu vastu otsuse, millega kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Šveitsi 
vahelisele lepingule (mis käsitleb ELis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest 
vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme) lisatud Euroopa Ühenduse, Šveitsi ja 
Liechtensteini vahelise protokolli allakirjutamine (Taani osalemine Dublini /Eurodaci acquis' 
lepingus) (16468/06).

Allakirjutamine toimus täna nõukogu istungi raames.

Lõpetuseks, Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise lepinguga (mis käsitleb Šveitsi ühinemist Schengeni 
acquis' rakendamisega) asutatud ELi-Šveitsi segakomitee muutis asjakohaselt oma töökorda 
(5756/08).
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ELi JA USA VAHELISTE VÄLJAANDMISE JA VASTASTIKUSE ÕIGUSABI 
LEPINGUTE RATIFITSEERIMINE

Nõukogu võttis teadmiseks, milline on liikmesriikide poolt nimetatud lepingute ratifitseerimise 
hetkeseis.

ELi eesistujariik ja USA justiitsminister kirjutasid kõnealusele kahele ELi ja USA vahelisele 
lepingule alla 25. juunil 2003. aastal Washingtonis.

Enne nende jõustumist tuleb aga täita kaks täiendavat nõuet:

1° Kõik liikmesriigid peavad vahetama USAga kirjalikud dokumendid, millega tunnustatakse 
ELi ja USA vaheliste lepingute sätete kahepoolsel tasandil rakendamise viisi. Kõikidele 
nimetatud kahepoolsetele dokumentidele on alla kirjutatud, ent kaheksa liikmesriiki peavad 
laskma need dokumendid veel oma riigi parlamendil ratifitseerida.

2° Nii USA kui ka EL peavad teostama ratifitseerimisprotsessi:

a) USA puhul tähendab see seda, et USA senatil tuleb ratifitseerida kaks ELi ja USA 
vahelist lepingut ning 2 kahepoolset dokumenti iga liikmesriigi kohta (st kokku 56 
lepingut).

b) ELi puhul tähendab see seda, et põhiseadusliku deklaratsiooni esitanud liikmesriigid 
peavad järgima oma asjakohaseid põhiseadusest tulenevaid menetlusi.

Alles pärast seda saab nõukogu volitada eesistujariiki sõlmima (=ratifitseerima) ELi ja USA 
vahelised lepingud. Selleks on vaja teist nõukogu otsust, millega volitatakse eesistujariiki sõlmima 
nimetatud lepingud.
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RAAMOTSUS TERRORMISMIVASTASE VÕITLUSE KOHTA

Ettepaneku eesmärk on terrorismivastast võitlust käsitlevat raamotsust 2002/475 ajakohastada ja 
viia see vastavusse Euroopa Nõukogu terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooniga, lisades 
raamotsuse reguleerimisalasse avalikud üleskutsed panna toime terroriakte, terroristide värbamise ja 
väljaõppe terroristlikel eesmärkidel.

Eesistujariik leidis, et see ettepanek on väga oluline, ning rõhutas samuti, et on see väga tundlik 
küsimus, kuna see jääb põhiõiguste ja -vabaduste, nagu sõna-, kogunemis- või ühinemisvabaduse ja 
perekonnaelu kaitstuse õiguse, piirimaile. Seetõttu on väga oluline, et õigusaktis saavutataks sobiv 
tasakaal.

Nõukogu keskendus oma mõttevahetuses inimõiguste austamise ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kaitsemeetmetele. Eesistujariik tõdes, et enamik liikmesriike võiks olla nõus lisama teksti 
põhjendustesse konventsiooni artikli 12 lõikel 2 põhineva proportsionaalsusklausli. Enamik 
liikmesriike peavad samuti võimalikuks toetada raamotsusse sellise uue artikli lisamist, mis põhineb 
raamotsusel teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta 
kriminaalõiguse vahenditega.

Eesistujariik teatas, et kavatseb leppida nimetatud ettepaneku suhtes kokku üldise lähenemisviisi 
järgmisel JSK nõukogu istungil 2008. aasta aprillis.

*

* *
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Justiitsministrid arutasid lõunasöögi ajal:

– õigusküsimuste foorumi loomist,

– e-õiguskeskkonna projektide rahastamist,

– mitut õigusakti, mille vastuvõtmine viibib mõne liikmesriigi esitatud parlamentaarse 
reservatsiooni tõttu, ning 

– ettepanekut Euroopa Parlamendi resolutsiooniks, mis puudutab iga-aastast mõttevahetust 
vabaduse, turvalisuse ja õigluse valdkonnas 2007. aastal saavutatud edu üle.

Siseministrid arutasid:

– ELi-USA kõrgetasemelise andmekaitse kontaktrühma töö hetkeseisu üle ning

– USA viisanõudest loobumise programmi käsitlevate õigusaktide üle. Selles küsimuses 
leppisid liikmesriigid kokku ühises lähenemisviisis selle arutamiseks USAga. Selleks tegid 
nad alaliste esindajate komiteele / segakomiteele ülesandeks leppida kokku nimetatud 
ühise lähenemisviisi põhijoontes enne 13. märtsil 2008 toimuvat järgmist ELi-USA JSK 
ministrite kolmiku kohtumist.



28.II.2008

6796/08 (Presse 48) 16

ET

MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED

ELi Põhiõiguste Amet

– Kokkulepe Euroopa Nõukoguga

Nõukogu võttis vastu otsuse, millega kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Euroopa Nõukogu 
vahelise kokkuleppe sõlmimine, mis käsitleb Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa 
Nõukogu vahelist koostööd (16623/07).

Põhiõiguste Amet asutati 2007. aasta märtsis Viinis (Austrias). See pakub põhiõigustega seonduvat 
abi ja erialateadmisi ühenduse asjakohastele institutsioonidele ja liikmesriikidele, et aidata neid 
meetmete võtmisel või tegevuskavade kujundamisel täielikult järgida põhiõigusi. Ametil on kolm 
põhiülesannet: koguda teavet ja andmeid, anda ELile ja selle liikmesriikidele nõu ning edendada 
dialoogi kodanikuühiskonnaga, et tõsta avalikkuse teadlikkust põhiõigustest.

Kokkuleppega tühistatakse ja asendatakse Euroopa Ühenduse ja Euroopa Nõukogu vaheline 
10. veebruari 1999. aasta leping, millega seatakse sisse tihe koostöö Euroopa Rassismi ja 
Ksenofoobia Järelevalvekeskuse ja Euroopa Nõukogu vahel.

– Mitmeaastane raamistik aastateks 2007–2012

Nõukogu võttis vastu otsuse, millega kehtestatakse Euroopa Põhiõiguste Ameti mitmeaastane 
raamistik aastateks 2007–2012, milles määratletakse ameti tegevuse täpsed teemavaldkonnad 
(16773/07).
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Amet täidab oma ülesandeid eelkõige järgmistes teemavaldkondades:

– rassism, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatus;

– diskrimineerimine soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või vähemusse kuulumise alusel ning mis tahes 
mitmel eelnimetatud põhjusel (mitmekordne diskrimineerimine);

– kahju hüvitamine ohvritele;

– lapse õigused, sealhulgas laste kaitse;

– varjupaiga, sisserände ja sisserändajate integreerimisega seotud küsimused;

– viisaküsimused ja piirikontroll.

– Ameti direktor

Nõukogu esitas oma arvamuse, mille kohaselt soovitas nimetada ELi Põhiõiguste Ameti direktoriks 
Morten Kjaerumi.

Arvamus edastatakse nüüd ameti haldusnõukogule, mis on ametisse nimetav organ.

Europol – 2006. aasta eelarve – auditeerimisaruanne ja direktori tegevuse heakskiitmine

Pärast Europoli ühise auditikomitee koostatud auditeerimisaruande läbivaatamist kiitis nõukogu 
heaks Europoli direktori tegevuse 2006. aasta eelarve täitmisel (16459/07+ADD1).
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Vahendusmenetlused tsiviil- ja kaubandusasjades

Nõukogu võttis vastu ühise seisukoha direktiivi eelnõu suhtes, mis käsitleb vahendusmenetlust 
tsiviil- ja kaubandusasjades (15003/07).

Direktiivi eesmärk on hõlbustada alternatiivsete vaidluste lahendamise menetluste kättesaadavust ja 
edendada vaidluste rahumeelset lahendamist, soodustades vahendusmenetluse kasutamist ning 
tagades tasakaalu vahendus- ja kohtumenetluste vahel.

Kõnealust direktiivi tuleks kohaldada menetluste suhtes, kus piiriülese vaidluse kaks või enam 
osapoolt püüavad vabatahtlikkuse alusel vahendaja abil ise oma vaidluse lahendamise suhtes 
rahumeelsele kokkuleppele jõuda. Nimetatud direktiivi tuleks kohaldada tsiviil- ja 
kaubandusasjades. Nimetatud direktiivi ei tuleks aga kohaldada õiguste ja kohustuste suhtes, mille 
puhul osapooltel puudub asjakohaste kohaldatavate õigusaktide alusel vabadus enda suhtes ise 
otsustada (nt perekonnaõiguses ja tööõiguses).

Ettepanekus sätestatakse, et kohus, kuhu hagi esitatakse, võib teha osapooltele ettepaneku kasutada 
vaidluse lahendamiseks vahendusmenetlust. Igal juhul võib kohus nõuda osapooltelt 
vahendusmenetluse kasutamist käsitlevast teabeüritusest osavõttu. See ei tohiks piirata siseriiklikke 
õigusakte, mille alusel on vahendusmenetluse kasutamine kohustuslik või mille alusel kohaldatakse 
selle puhul teatud ergutusi või sanktsioone.

Liikmesriigid peaksid tagama, et vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe 
osapooled võivad lasta oma kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistada. Liikmesriigil peaks olema 
võimalik kokkuleppe täidetavaks tunnistamisest keelduda üksnes juhul, kui kokkuleppe sisu on 
vastuolus selle liikmesriigi õigusega, sealhulgas tema rahvusvahelise eraõigusega, või kui selle 
liikmesriigi õigusaktides ei ole kõnealuse kokkuleppe sisu täitmist ette nähtud.

Kõnealust direktiivi ei kohaldata Taani suhtes.

Komisjon esitas nimetatud ettepaneku 22. oktoobril 2004 ning selle suhtes kohaldatakse 
kaasotsustamismenetlust. Uues ühises seisukohas kajastuvad Euroopa Parlamendiga kokkulepitud 
muudatused.
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VÄLISSUHTED

Egiptuse ja Iisraeliga sõlmitavad Euroopa – Vahemere piirkonna lepingud – laienemine

Nõukogu võttis vastu kaks otsust, millega kiidetakse heaks Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu 
(millega luuakse assotsiatsioon Egiptusega) protokolli (13199/07) ning Euroopa – Vahemere 
piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Iisraeliga) protokolli (15061/07) sõlmimine, et 
võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga 2007. aasta jaanuaris.


