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Nõukogu istungi peamised tulemused

Siseministrid võtsid vastu rahvusvahelise uimastikaubanduse vastase võitluse Euroopa pakti ning 
järeldused muuhulgas järgmistel teemadel:

– Euroopa Liidu kodanike sisenemise hõlbustamine välispiiridel;

– Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti järelmeetmed;

– kolmandatest riikidest pärit saatjata alaealisi käsitlev tegevuskava.

Terrorismiga seotud küsimustes võtsid ministrid vastu ELi ja USA deklaratsiooni terrorismivastase
võitluse kohta ning ELi terrorismivastase tegevuse koordinaatori aruteludokumendi ELi 
terrorismivastase võitluse strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta.

Nõukogu arutas samuti ELi-Venemaa alalise partnerlusnõukogu (justiits- ja siseküsimused)
hiljutise kohtumise tulemusi ja pidas üldise mõttevahetuse sisejulgeoleku üle.

Justiitsministrid astusid sammu esimese tõhustatud koostöö lubamiseks ELi ajaloos. See puudutab 
abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavat õigust. Ministrid leppisid kokku õigusakti sisu 
põhielementides. Avaliku arutelu käigus kinnitasid delegatsioonid samuti kokkulepet õiguse kohta 
suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses.

Samuti jätkab nõukogu Euroopa Parlamendiga peetavaid arutelusid Euroopa lähenemiskeeldu
käsitleva kompromissteksti üle, eesmärgiga saavutada kaasseadusandjate vaheline kokkulepe 
võimalikult peatselt. Järgnevalt leppisid ministrid kokku üldises lähenemises inimkaubanduse 
vastast võitlust käsitlevale direktiivile.

Nõukogu leppis kokku mandaadi andmise osas läbirääkimisteks seoses ELi ühinemisega Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga . Pärimisasju käsitlevate Euroopa 
normide osas võtsid ministrid vastu poliitilised suunised edasiseks tööks ja analüüsisid e-
õiguskeskkonna valdkonna küsimuste olukorda.
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Nõukogu neljapäeval toimunud istungil analüüsis segakomitee (EL koos Norra, Islandi, 
Liechtensteini ja Šveitsiga) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljaarendamise 
olukorda, sealhulgas komisjoni esitatud üldise ajakava eelnõu. Samuti arutas nõukogu Lääne-
Balkani riikide suhtes kehtiva viisanõude kaotamise küsimust.

Muude küsimuste raames analüüsis nõukogu:

– laste seksuaalse ärakasutamise vastast võitlust käsitlevat direktiivi;

– Kanada ja viisavabastuse vastastikkuse küsimust seoses komisjoni kuuenda aruandega, 
milles käsitleti määruses 539/2001 sätestatud viisavabastuse vastastikkuse põhimõtet;

– koormuse jagamise süsteeme käsitlevat uuringut;

– viimaseid arenguid korruptsioonivastases võitluses;

– ELi ja Türgi vahelise tagasivõtulepingu osas tehtud edusamme;

– Kagu-Euroopa politseikoostöö küsimust;

– Vareses (Itaalia) toimunud G6 siseministrite kohtumise tulemusi; ja

– järgmise eesistujariigi Belgia tutvustatud prioriteete justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.

Nõukogus aruteluta vastu võetud A-punktide hulgas on järeldused komisjoni esitatud Stockholmi 
programmi rakendamise tegevuskava kohta, Eurojusti 2009. aasta aruande kohta, 
psühhosotsiaalse toetuse kohta hädaolukordade ja katastroofide korral ning Euroopa 
vahistamismääruse kohta. Jalgpallivõistluste turvalisuse teemal kiitis nõukogu heaks 
hindamisaruande nõukogu selleteemalise 2007. aasta otsuse rakendamise ulatuse kohta ning 
resolutsiooni ajakohastatud käsiraamatu kohta, mis sisaldab soovitusi rahvusvaheliseks 
politseikoostööks ning vägivalla ja korrarikkumiste ärahoidmise ja ohjeldamise meetmeteks seoses 
rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistlustega.
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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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Melchior WATHELET migratsiooni- ja varjupaigapoliitika riigisekretär
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Ole SCHRÖDER siseministeeriumi riigisekretär

Eesti:
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Alfredo PÉREZ RUBALCABA siseminister
Francisco CAAMAÑO DOMÍNGUEZ justiitsminister
Anna TERRÓN I CUSI sisse- ja väljarände riigisekretär
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Brice HORTEFEUX siseasjade, ülemereterritooriumide ning kohalike 

ametiasutuste minister
Eric BESSON immigratsiooni, integratsiooni, rahvusliku identiteedi ja 

koosarengu eest vastutav minister
Jean-Marie BOCKEL justiitsministeeriumi riigisekretär

Itaalia:
Roberto MARONI siseminister
Angelino ALFANO justiitsminister

Küpros:
Neoklis SYLIKIOTIS siseminister
Loukas LOUKA justiits- ja avaliku korra minister

Läti:
Mārtinš LAZDOVSKIS justiitsministeeriumi riigisekretär
Normunds POPENS alaline esindaja

Leedu:
Raimundas PALAITIS siseminister
Tomas VAITKEVICIUS asejustiitsminister

Luksemburg:
Jean-Marie HALSDORF sise- ja regionaalplaneerimise minister
François BILTGEN justiitsminister
Nicolas SCHMIT immigratsiooniküsimuste eest vastutav minister
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Komisjon:
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ARUTLUSEL OLNUD PUNKTID

RAHVUSVAHELISE UIMASTIKAUBANDUSE VASTASE VÕITLUSE EUROOPA PAKT

Avaliku arutelu järel võtsid ministrid vastu rahvusvahelise uimastikaubanduse vastase võitluse 
Euroopa pakti (8821/10). Praeguses etapis keskendub pakt kokaiinile ja heroiinile; tulevikus tuleks 
seda kasutada eeskujuna muude uimastiliikide (peamiselt kanepi ja sünteetiliste uimastite) vastases 
võitluses.

Paktis loetletakse mitmed ühised põhimõtted seda liiki kuritegevusega võitlemiseks ja tuuakse esile 
kolm peamist kohustust:

– kokaiini liikumisteede tõkestamine,

– heroiini liikumisteede tõkestamine, ja

– kriminaaltulu vastane võitlus.

Paktis esitatakse konkreetsed meetmed kõigi kolme kohustuse täitmiseks ning tähtajad nende 
meetmete rakendamiseks.

Pakt on lahutamatu osa ELi narkostrateegia (kehtestatud 2005. aastal) õiguskaitsealasest aspektist ja 
aastateks 2009–2012 koostatud ELi narkootikumidealasest tegevuskavast, millega toetatakse 
terviklikku ja tasakaalustatud käsitlust, mis põhineb pakkumise ja nõudluse samaaegsel 
vähendamisel. Selle abil kohaldatakse praktikas Euroopa Ülemkogu poolt 2009. aasta detsembris 
vastu võetud Stockholmi programmi ning 2010. aasta märtsis vastu võetud Euroopa sisejulgeoleku 
strateegiat.
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EUROOPA LIIDU KODANIKE SISENEMISE HÕLBUSTAMINE VÄLISPIIRIDEL –
nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad Euroopa Liidu kodanike sisenemise hõlbustamist 
välispiiridel (9873/10). Neis keskendutakse vajadusele parandada kiirete välispiiri ületamise 
süsteemide toimimist ELi kodanike jaoks, kindlustades samas vajaliku tasakaalu vaba liikumise 
õiguse ja kõrgeima turvalisuse taseme tagamise vahel.

EUROOPA SISSERÄNDE- JA VARJUPAIGAPAKT – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti järelmeetmete kohta 
(10302/10).

Järeldustes tervitatakse paljudes pakti tegevusvaldkondades tehtud edusamme, mis on välja toodud 
6. mail 2010 esitatud komisjoni esimeses aastaaruandes. Neis määratletakse mitmed olulisemad 
suundumused ja arengud, mis on toimunud alates pakti vastuvõtmisest 2008. aasta oktoobris, 
muuhulgas järgmistes valdkondades:

– tööjõuränne;

– võitlus ebaseadusliku migratsiooniga;

– varjupaigaküsimused; ja

– koostöö transiidi- ja päritoluriikidega.

Järeldustes tuuakse esile ka mitmed valdkonnad, milles on vaja teha täiendavaid jõupingutusi, ning 
esitatakse võtmetähtsusega poliitilised eesmärgid järgmiseks 12 kuuks. Nende hulgas on:

– jätkuv töö seadusliku rände poliitikakavaga, mida täiendab ambitsioonikas 
integratsioonialane tegevuskava;
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– võitlus ebaseadusliku rände ning inimkaubanduse ja inimeste ebaseaduslikult üle piiri 
toimetamise vastu;

– suurem tähelepanu saatjata alaealistele küsimusele;

– ELi välispiiridel teostatava kontrolli ja järelevalve tugevdamine; ja

– töö jätkamine Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rajamisel ning liikmesriikide vahelise 
praktilise koostöö parandamisel varjupaigaküsimuste valdkonnas.

Jätkuvalt jälgitakse pakti ning Stockholmi programmi asjakohaste aspektide rakendamist.

Järgmise sammuna palutakse Euroopa Ülemkogul 17. juuni 2010. aasta kohtumisel järeldused 
heaks kiita.
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SAATJATA ALAEALISED – nõukogu järeldused

Avaliku arutelu järel võttis nõukogu vastu järeldused ELi saabuvate saatjata alaealiste kohta, 
sõltumata sellest, kas tegemist on varjupaigataotlejate, ebaseaduslike rändajate või inimkaubanduse 
ohvritega (9824/10).

Järeldustes keskendutakse eriti järgmisele viiele küsimusele:

– teadmised kõnealuse nähtuse kohta (näiteks andmekogumise parandamine);

– ebaturvalise rände ja inimkaubanduse ennetamine (näiteks kohaliku tasandi 
ennetusmeetmete rahastamine; piirivalvurite koolitus);

– vastuvõtustandardid ja menetluslikud tagatised (näiteks selle hindamine, kas ELi kehtivate 
õigusaktidega on ette nähtud saatjata alaealistele piisav kaitse, et tagada nende kohtlemine 
alaealistena; kiire otsuste vastuvõtmine lapse huve arvestades; heade tavade suuniste 
vahetamine; saatjata alaealiste kadumise kui nähtuse vastu võitlemine);

– koostöö kolmandate riikidega (näiteks asjakohased kokkulepped; koostöö sellistes 
valdkondades nagu ennetamine, perekonnaliikmete otsimine, perekonna juurde või 
vastuvõtukeskustesse tagasiviimine ning taasintegreerimine päritoluriigis või riigis, kuhu 
isik tagasi saadetakse);

– päritoluriiki tagasiviimine ja taasintegreerimine (näiteks uurimus ELis olemasolevatest 
tavadest ja õigusaktidest; liikmesriikide, päritoluriikide ning rahvusvaheliste ja 
valitsusväliste organisatsioonide vaheline praktiline koostöö; spetsiaalsete 
vastuvõtukeskuste rahastamine).

2009. aasta septembris jõudis nõukogu kokkuleppele, et kõik liikmesriigid saaksid kasu ühiste 
lähenemisviiside väljatöötamisest ja tõhustatud koostööst päritoluriikidega, sealhulgas koostööst 
alaealiste tagasipöördumise hõlbustamiseks. 2009. aasta detsembris vastu võetud Stockholmi 
programmis tervitati komisjoni algatust töötada välja selleteemaline tegevuskava, mis täiendab 
asjaomaseid õiguslikke ja rahalisi vahendeid ning ühendab ennetus-, kaitse- ja toetatud 
tagasiviimise meetmed. Komisjon võttis tegevuskava käsitleva teatise vastu 6. mail 2010 
(IP/10/534).
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ELI JA USA 2010. AASTA DEKLARATSIOON TERRORISMIVASTASE VÕITLUSE 
KOHTA

Nõukogu leppis kokku ELi ja USA deklaratsioonis terrorismivastase võitluse kohta (10591/10).

Deklaratsiooni aluseks on ELi ja USA ühisavaldus Guantanamo Bay kinnipidamiskeskuse 
sulgemise kohta (10967/09) ning nõukogu 2009. aasta juuni järeldused (10523/2/09).

(Vt ka teabelehte ELi valmisolek abistada USAd Guantanamo sulgemisel)

TERRORISMIVASTASE TEGEVUSE KOORDINAATORI ARUTELUDOKUMENT

Pärast ELi terrorismivastase tegevuse koordinaatori ettekannet analüüsis nõukogu viimast 
aruteludokumenti ELi terrorismivastase võitluse strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta 
(9685/10).

ELi terrorismivastase tegevuse koordinaator keskendus oma aruandes neljale peamisele 
probleemile:

– selgema pildi loomine Euroopat ähvardavast ohust,

– parema ühistranspordi tagamine, eelkõige maismaatranspordi valdkonnas,

– terroristide reiside jälgimise tagamine, ning

– sise- ja välisjulgeoleku ühendamine.

ELi terrorismivastase tegevuse koordinaator soovitab iga nimetatud probleemi jaoks mitmeid 
konkreetseid meetmeid. Samuti tuleks edusamme teha küberjulgeoleku ja solidaarsusklausli 
valdkonnas. ELi toimimise lepingu artiklis 222 nähakse ette, et juhul kui liikmesriiki tabab 
terrorirünnak või kui ta langeb loodusõnnetuse või inimtegevusest tingitud õnnetuse ohvriks, 
tegutsevad liit ja selle liikmesriigid üheskoos solidaarselt.
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ELI JA VENEMAA ALALINE PARTNERLUSNÕUKOGU

Nõukogu teavitati ELi–Venemaa alalise partnerlusnõukogu (justiits- ja siseküsimused) 25.–26. mail 
2010 Kaasanis toimunud kohtumise tulemustest.

Arutelu keskendus vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinevat ühist ruumi käsitleva tegevuskava 
rakendamisele. Analüüsiti paljusid teemasid alates lihtsustatud viisamenetluse ja 
tagasivõtulepingutest, rändeküsimustest ning rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastasest 
võitlusest kuni kriminaal-, tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostööni.

SISEJULGEOLEK

Nõukogu pidas üldise mõttevahetuse sisejulgeoleku üle. Arutelu peamised elemendid pärinesid nn 
M.A.D.R.I.D.i aruandest (10203/10) ja Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiast (5842/2/10).

Ministrid toonitasid, et liikmesriikide vahelist praktilist koostööd tuleb süvendada ning tõid esile 
mitu poliitikavaldkonda, millele tuleks tegevus keskendada. Nende seas on organiseeritud 
kuritegevus ja selle ulatuslikud rahalised vahendid, rahapesu, küberkuritegevus ja -julgeolek, 
terrorism, inim- ja relvakaubandus, ebaseaduslik ränne ning koostöö kolmandate riikidega.

Hiljuti nõukogu poolt loodud sisejulgeoleku komitee (COSI) üks ülesandeid on iga-aastaste 
aruannete esitamine sisejulgeoleku olukorra kohta ELis.

2010. aasta veebruaris peetud istungil kiitis nõukogu heaks Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia, 
mille Euroopa Ülemkogu kuu aega hiljem kinnitas. Komisjonilt oodatakse konkreetseid meetmeid 
käsitleva teatise vastuvõtmist 2010. aasta sügisel.
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Strateegia peamised eesmärgid on:

– tutvustada üldsusele olemasolevaid ELi vahendeid, mis juba aitavad tagada ELi kodanike 
julgeolekut ja vabadust, ning lisaväärtust, mida ELi meetmed selles valdkonnas annavad;

– arendada edasi ühiseid vahendeid ja poliitikaid, kasutades sealjuures terviklikumat 
lähenemisviisi, mis tegeleb ohtude põhjuste, mitte ainult tagajärgedega;

– tugevdada õiguskaitset ja õigusalast koostööd, piirihaldust, kodanikukaitset ja 
suurõnnetuste likvideerimise võimekust.

Strateegias esitatakse Euroopa julgeolekumudel, millesse on muude meetmete hulgas integreeritud 
õiguskaitse ja õigusalase koostöö, piirihalduse ja kodanikukaitse alased meetmed, võttes sealjuures 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa selliseid ühiseid väärtusi nagu põhiõigused. Selles määratletakse 
ELi ees seisvad peamised ohud ja väljakutsed, sealhulgas terrorism, organiseeritud kuritegevus, 
küberkuritegevus, uimasti- ja relvakaubandus, inimkaubandus, alaealiste seksuaalne ärakasutamine 
ja lapsporno, majanduskuritegevus ja korruptsioon ning noorte vägivald. Ka sellised 
loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud katastroofid nagu metsatulekahjud ja energianappus 
nõuavad valmisolekut ja reageerimist. Väljakutseks on ka tegelemine selliste ühiste nähtustega, mis 
kujutavad endast ohtu kodanikele kogu Euroopas, näiteks liiklusõnnetustega.

M.A.D.R.I.D.i aruanne on eesistujakolmiku dokument, milles kirjeldatakse praegu valitsevaid ohte 
ja väljakutseid ELi sisejulgeolekule, tuginedes kolmele strateegiadokumendile: Europoli 
organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnangule (OCTA), terrorismi olukorda ja suundumusi 
käsitlevale aruandele (TE-SAT) ja Frontexi iga-aastasele riskianalüüsile (ARA).
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ABIELULAHUTUS JA LAHUSELU – LIIKMESRIIKIDE ALGATUSRÜHM TAOTLEB 
ÜHISEID EESKIRJU

Nõukogu saavutas kindla kvalifitseeritud häälteenamuse kokkuleppele lubada esimest korda ELi 
ajaloos tõhustatud koostööd1. See puudutab abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavat õigust 
(nn Rooma III määrus) (9898/2/10). Samuti otsustasid ministrid edastada teksti Euroopa 
Parlamendile, et saada tõhustatud koostööle selle nõusolek.

Õigusakti sisu osas (tõhustatud koostöö rakendamist käsitlev määrus) leppisid ministrid kokku 
üldise lähenemise põhielementides (10153/10) ning palusid jätkata lahendamata küsimuste 
analüüsimist.

Mõlema dokumendi üle – otsus lubada tõhustatud koostööd ja määrus selle rakendamiseks – toimus 
avalik arutelu.

Tõhustatud koostöös osaleb 14 liikmesriiki. Kui nad on saavutanud ühehäälse kokkuleppe, näeb 
määrus ette selged eeskirjad, kuidas rahvusvahelistel abielupaaridel on võimalik neis riikides 
abielulahutust või lahuselu taotleda. Teistel ELi liikmesriikidel, kes ei ole veel valmis 
algatusrühmaga liituma, kuid soovivad seda teha hiljem, on see võimalus.

ELis on ligikaudu 122 miljonit abielu ja eeldatavalt umbes 16 miljonit (13%) neist on 
rahvusvahelised. Kui kõnealune määrus vastu võetakse, annab see järgmised eelised:

– võimaldab osalevates liikmesriikides elavatel rahvusvahelistel abielupaaridel ette teada, 
milliseid õigusakte kohaldatakse lahutuse korral;

– suurendab paindlikkust ja sõltumatust, andes abikaasadele võimaluse valida kohaldatavat 
õigust; ja

– kui kohaldatavat õigust ei ole valitud, kehtestatakse määrusega ühtlustatud 
kollisiooninormid, võttes aluseks järjestikuste ühendavate tegurite skaala.

  

1 Tõhustatud koostööd käsitlevad ELi eeskirjad on sätestatud Euroopa Liidu lepingu IV jaotise 
artiklis 20 ning ELi toimimise lepingu III jaotise artiklites 326–334.
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Seega tõhustatud koostöö kõnealuses valdkonnas:

– parandab kodanike jaoks seaduste õiguskindlust, etteaimatavust ja paindlikkust;

– kaitseb lahutusmenetluses nõrgemat osapoolt ning väldib abikaasade „võidujooksu 
kohtusse”, st olukorda, kus üks abikaasadest nõuab abielu lahutamist enne teist, et 
menetlus toimuks sellise õiguse alusel, mida ta peab oma huvide kaitsmise seisukohast 
soodsamaks; ja

– leevendab rahvusvaheliste lahutusmenetluste mõju lastele.

Komisjon võttis 2006. aasta juulis vastu ettepaneku määruse kohta, millega muudetakse määrust 
2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade 
kehtestamisega (nn „Rooma III määrus”) (11818/06). Selle eesmärk oli õigusalase koostöö 
arendamine piiriülese toimega tsiviilasjades, lähtudes kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise 
põhimõttest. Dokumendi teksti arutati mitme eesistumisaja vältel, kuid 2008. aasta juunis toimunud 
istungil jõudis nõukogu järeldusele, et ettepaneku teksti suhtes ühehäälsele kokkuleppele jõudmine, 
nagu nõudis Nice’i leping, ei ole võimalik – ei hetkel ega ka lähemas tulevikus.

Selle tulemusena esitasid Kreeka, Hispaania, Itaalia, Ungari, Luksemburg, Austria, Rumeenia ja 
Sloveenia komisjonile 2008. aasta juulis taotluse, märkides, et nad soovivad sisse seada 
omavahelise tõhustatud koostöö abieluasjade suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas ja et nad 
paluvad komisjonil esitada nõukogule sellesisulise ettepaneku. Hiljem võttis Kreeka oma taotluse 
tagasi ning taotlusega ühines veel kuus liikmesriiki: Bulgaaria 2008. aasta augustis, Prantsusmaa 
2009. aasta jaanuaris, Saksamaa ja Belgia 2010. aasta aprillis, Läti ja Malta 2010. aasta mais, 
Portugal 2010. aasta juunis.
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PROTSESSUAALSED ÕIGUSED – SUULINE JA KIRJALIK TÕLGE

Seoses direktiiviga, mis käsitleb õigusi suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses, kinnitas 
nõukogu 27. mail 2010 alaliste esindajate komitee saavutatud kokkuleppe kompromissteksti osas, 
mille üle viimastel nädalatel pidasid läbirääkimisi nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
esindajad (10420/10).

Ministrid tervitasid asjaolu, et dokumendi osas jõuti sedavõrd kiiresti kokkuleppele, ning seda, et 
Euroopa Parlamendiga peetud kõnelused viitavad võimalusele jõuda lähinädalate jooksul 
kokkuleppele esimesel lugemisel.

Direktiiv põhineb 13 liikmesriigi (Belgia, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, 
Luksemburg, Ungari, Austria, Portugal, Rumeenia, Soome ja Rootsi) algatusel vastavalt 2009. aasta 
oktoobris nõukogus saavutatud üksmeelsele kokkuleppele komisjoni 2009. aasta juulis esitatud 
ettepaneku kohta. Samuti on tekstis võetud arvesse komisjoni 2010. aasta märtsis esitatud 
ettepanekut.

Direktiiviga parandatakse oluliselt kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute õigusi, eriti alljärgneva 
osas:

– õigus suulisele tõlkele

– Kahtlustatavale või süüdistatavale isikule, kes ei mõista või ei kõnele 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, võimaldatakse viivitamata suuline tõlge 
kriminaalmenetluse ajal uurimis- ja kohtuorganites ja politseis toimuva küsitluse ajal 
ning kõikide kohtuistungite ja kõikide vajalike vaheistungite ajal.

– Kui see on vajalik menetluse õigluse tagamiseks, võimaldatakse suuline tõlge samuti 
kahtlustatava või süüdistatava isiku ja tema õigusnõustaja vahelise suhtlemise ajal, 
mis on otseselt seotud menetluse käigus läbiviidavate küsitlustega või edasikaebuse 
või muude menetluslike taotluste , näiteks kautsjoni vastu vabastamise taotluse 
esitamisega.
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– õigus kirjalikule tõlkele

– Kahtlustatavale või süüdistatavale isikule, kes ei mõista või ei räägi asjaomases 
kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, võimaldatakse kõikide oluliste dokumentide 
kirjalik tõlge tema emakeelde või mõnda teise keelde, mida ta valdab, et kindlustada 
tema õigus ennast kaitsta ning tagada õiglane menetlus,

– Olulised dokumendid on näiteks otsused, millega võetakse inimeselt vabadus, 
süüdistused/süüdistusaktid ja kohtuotsused. Pädevad asutused otsustavad igal 
üksikjuhtumil, kas on veel teisi olulisi dokumente. Kahtlustatav või süüdistatav isik 
või tema advokaat võib esitada sellekohase põhjendatud taotluse.

– Tõlkida ei ole vaja oluliste dokumentide neid lõike, mis ei ole kahtlustatava või 
süüdistatava isiku jaoks tema vastu esitatud süüdistuse mõistmiseks olulised.

– Erandina üldeeskirjast võib kirjaliku tõlke asemel teha oluliste dokumentide suulise 
tõlke või suulise kokkuvõtte, tingimusel, et sellise suulise tõlke või suulise 
kokkuvõttega ei mõjutata menetluse õiglust.

Direktiiv sisaldab ka sätteid kirjaliku ja suulise tõlke kvaliteedi kohta ning

kohtunike, prokuröride ja kohtutöötajate koolitamise kohta.

Direktiiv on osa seadusandlike ja muude algatuste laiemast paketist, mille eesmärk on tugevdada 
kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses. Nõukogu jõudis 
nimetatud laiema paketi või tegevuskava suhtes ühehäälselt kokkuleppele 2009. aasta oktoobris 
(14552/1/09).
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Tegevuskavas määratakse kindlaks kuus peamist valdkonda, milles on järgmistel kuudel või aastatel 
soovitatav esitada seadusandlikke või muid algatusi:

– kirjalik ja suuline tõlge,

– teave õiguste ja süüdistuste kohta,

– õigusabi ja õigusnõustamine,

– suhtlemine sugulaste, tööandjate ja konsulaarasutustega,

– konkreetsed kaitsemeetmed selliste kahtlustatavate või süüdistatavate isikute jaoks, kes 
kuuluvad haavatavate isikute kategooriasse ja

– roheline raamat, mis käsitleb kohtueelset kinnipidamist.
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EUROOPA LÄHENEMISKEELD

Nõukogu arutas avalikult liikmesriikide Euroopa lähenemiskeelu kohta käivat algatust (PE-CONS 
2/10). Direktiivi eesmärk on hõlbustada ja parandada ühest ELi liikmesriigist teise liikuvatele 
kuriteoohvritele või võimalikele kuriteoohvritele antavat kaitset.

Pikka arutelu kokku võttes teatas eesistujariik, et nõukogul on piisav alus arutelu jätkamiseks 
Euroopa Parlamendiga, et jõuda direktiivi eelnõu teksti osas Euroopa Parlamendiga kokkuleppele. 
Eesistujariik märkis, et nõukogu peaks oma järgmisel istungil 2010. aasta oktoobris hindama 
Ühendkuningriigi seisukohta, kuna siis on möödunud Lissaboni lepingu protokolli nr 21 artikli 3 
lõikes 2 osutatud mõistlik ajavahemik.

Nimetatud lõikes on kirjas: „Kui mõistliku ajavahemiku möödudes ei saa lõikes 1 osutatud meedet 
võtta Ühendkuningriigi ja Iirimaa osalusel, siis võtab nõukogu sellise meetme vastavalt artiklile 1 
ilma Ühendkuningriigi ja Iirimaa osalemiseta.”

Järgmisena toimuvad läbirääkimised Euroopa Parlamendiga ning nõukogu hindab tehtud edusamme 
järgmisel istungil, mis toimub oktoobris 2010. Seadusandliku tavamenetluse käigus peavad 
nõukogu ja parlament direktiivi lõpliku teksti osas kokku leppima. Seejärel tuleb kõigil 
liikmesriikidel uued eeskirjad siseriiklikku õigusesse üle võtta.

Euroopa lähenemiskeelu ettepaneku aluseks on kaheteistkümne ELi liikmesriigi1 ühisalgatus, mis 
esitati 2010. aasta jaanuaris. Algatus keskendub kuritegudele, mis võivad ohustada ohvrite elu, 
kehalist, psühholoogilist ja seksuaalset puutumatust või nende isiklikku vabadust. Lõppeesmärk on 
vältida uusi kuritegusid ja leevendada varasemate kuritegude tagajärgi.

Pärast vastuvõtmist võimaldab direktiiv ühe liikmesriigi pädeval asutusel anda välja Euroopa 
lähenemiskeeldu, mille alusel võtab teise liikmesriigi pädev asutus meetmeid eesmärgiga jätkata 
selle isiku kaitset. Nimetatud meetmed sisaldavad ohtu kujutava isiku suhtes kehtestatud kohustusi 
või keelde, nagu näiteks:

– kohustus mitte siseneda teatavatesse paikadesse või kindlaksmääratud piirkondadesse, kus 
kaitstav isik elab või mida ta külastab;

  

1 Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Eesti, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Poola, Portugal, 
Rumeenia, Soome ja Rootsi.
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– kaitstava isikuga igasuguse kontaktivõtu keelamine või kontaktide piiramine, kaasa arvatud 
telefoni, elektronposti, posti või faksi teel või mis tahes muul viisil; või

– keeld läheneda kaitstavale isikule lähemale kui ettenähtud kaugusele.

Täidesaatvas riigis Euroopa lähenemiskeeluga kooskõlas võetud ühe või enama meetme rikkumise 
korral on selle riigi pädeval asutusel niisuguse meetme rikkumise korral volitus kohaldada 
kriminaalkaristusi ning võtta muid kriminaalõiguslikke või muid meetmeid.

Direktiivi praeguses tekstis peetakse vajalikuks võimaldada Euroopa lähenemiskeelu väljaandmist 
ja täidesaatmist kõigis liikmesriikides kooskõlas nende siseriiklike õigusaktidega. Euroopa 
lähenemiskeeldu peaks saama välja anda iga õigusasutus või sellega võrdväärne asutus, sõltumata 
sellise asutuse õiguslikust olemusest (kriminaal-, tsiviil- või haldusõigusasutus). Direktiivis nähakse 
ette kolmeastmeline lähenemine: otsuse teinud riik esitab taotluse Euroopa lähenemiskeelu 
väljaandmiseks, ülevõttev riik tunnustab Euroopa lähenemiskeeldu ja täidab seda, võttes kooskõlas 
oma siseriiklike õigusaktidega vastu otsuse jätkata asjaomase isiku kaitsmist.

ELI ÜHINEMINE EUROOPA INIMÕIGUSTE JA PÕHIVABADUSTE KAITSE 
KONVENTSIOONIGA

Avaliku arutelu järel võttis nõukogu vastu otsuse anda mandaat pidada läbirääkimisi ELi 
ühinemiseks Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Komisjon esitas 17. märtsil 2010 nõukogule soovituse anda mandaat läbirääkimiste pidamiseks. 
Nõukogu erinevad töörühmad on pärast seda ettepanekut arutanud.

Lissaboni lepinguga on loodud õiguslik alus ELi ühinemisele Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga. Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõige 2 sätestab: „Liit ühineb Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga”.

Sellest lähtuvalt kutsutakse Stockholmi programmis üles Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga „kiirelt” ühinema ja palutakse komisjonil esitada „kiirelt” nõukogule 
soovitus.
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PÄRIMISASJAD

Avaliku arutelu järel võttis nõukogu vastu poliitilised suunised töö jätkamiseks kavandatavate 
pärimisasju käsitlevate Euroopa normide ning Euroopa pärimistunnistuse osas (14722/09 + 
14722/09 ADD 2).

Ministrid rõhutasid kavandatava määruse olulisust, kuna selle abil on võimalik teha lihtsamaks 
pärijate, annakusaajate ja teiste huvitatud isikute elu. Eelkõige muudaksid kavandatud eeskirjad 
vähem stressirohkeks pärandi kavandamise, kuna võimaldaksid inimestel valida, milline seadus 
reguleerib kogu nende vara üleminekut.

14. oktoobril 2009 võttis komisjon vastu ettepaneku määruse kohta, mille eesmärk on ELis 
lihtsustada rahvusvahelise mõõtmega pärimisasju. Ettepanek võimaldab nii asutuste pädevuse kui 
ka piiriülese mõõtmega pärimisasjade suhtes kohaldatava õiguse kindlaksmääramist üheainsa 
kriteeriumi alusel, milleks on surnud isiku alaline elukoht. Välismaal elavatel isikutel on siiski 
võimalik valida, et kõiki nende pärimisasju käsitletaks selle riigi õigusaktide kohaselt, mille 
kodanikud nad on.

Seega reguleerib kogu pärandvara üks ja sama seadus, mis vähendab ohtu, et erinevad liikmesriigid 
annavad välja vastuolulisi otsuseid. Samuti on pärimisasjade lahendamine ühe asutuse pädevuses. 
Pärimisasju käsitlevatele otsustele ja ametlikele dokumentidele tagatakse täielik vastastikune 
tunnustamine.

Kavandatava määruse kohaselt luuakse ka Euroopa pärimistunnistus, mis võimaldab isikul ilma 
täiendavate formaalsusteta tõendada oma õigust pärandile või volitust tegutseda testamenditäitja või 
pärandi hooldajana. Praegu on inimestel mõnikord väga raske oma õigusi kasutada. Tulemuseks on 
kiirem ja odavam menetluskord.

Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik ei osale kavandatava määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.
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INIMKAUBANDUS

Nõukogu leppis kokku üldises lähenemises direktiivile, mille eesmärk on tõhustada 
inimkaubanduse vastast võitlust ja ohvrite kaitset.

Komisjon võttis 2010. aasta märtsis vastu direktiivi käsitleva ettepaneku (8157/10). Kui direktiiv on 
vastu võetud, asendavad uued eeskirjad raamotsuse 2002/629/JSK. Eesmärgiks on siseriiklike 
õigusaktide täiendav lähendamine ning rahvusvahelise õiguskaitse ja õigusalase koostöö 
parandamine. Kavandatav direktiiv sisaldab järgmisi sätteid:

– kuriteo, raskendavate asjaolude ja rangemate karistuste määratlus;

– ekstraterritoriaalne jurisdiktsioon, mis võimaldab esitada ELi kodanikele süüdistuse 
välisriigis toime pandud kuritegude eest ning kasutada selliseid uurimisvahendeid nagu 
telefonikõnede pealtkuulamine ja finantsandmetele juurdepääs;

– ohvrite erikohtlemine kriminaalmenetluse käigus, sealhulgas selliste ohvrite 
mittekaristamine, kes kannatavad kuritegevuse tagajärgede all;

– ohvrite kaitse ja abistamise kõrgemad standardid ning eelkõige laste kaitseks ette nähtud 
erimeetmed;

– ennetavad meetmed, et vähendada nõudlust kõnealuse nähtuse järele.

E-ÕIGUSKESKKOND

Nõukogu võttis e-õiguskeskkonna teemal vastu aruande ja kinnitas tegevuskava, mis kajastab 
praegust olukorda ja tulevikuplaane. Ministrid leppisid samuti kokku märkuse osas, mis käsitleb 
Euroopa e-õiguskeskkonna tegevuskavas ette nähtud hinnangut struktuuri tegevusele.
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Nõukogu väljendaks rahulolematust ja avaldas kahetsust selle üle, et Euroopa e-õiguskeskkonna 
portaali ei käivitatud 2010. aasta esimesel poolaastal, nagu justiits- ja siseküsimuste nõukogu soovis 
2009. aasta novembris ja 2010. aasta aprillis. Nõukogu tuletas meelde, et tegemist on tähtaja 
teistkordse pikendamisega (esialgne tähtaeg oli 2009. aasta lõpp).

Seoses sellega palus nõukogu komisjonil võtta kõik võimalikud meetmed, et tagada portaali 
esimese versiooni peatne käivitamine, ning jätkata tööd järgmiste versioonidega.

Portaali püütakse edendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamist õigusvaldkonnas. 
Uute tehnoloogiate kasutamine muudab õigusmenetlused tõhusamaks ja lihtsamaks ning vähendab 
tegevuskulusid, millest võidavad kodanikud, ettevõtted, õigusvaldkonna töötajad ja 
õigusemõistmine. Portaal hakkab võimaldama piiriülest juurdepääsu õigusteabele ja -teenustele. 
Sellest peaks kujunema universaalne portaal, mille kaudu on ELis võimalik saada ühest kohast 
õigusalast teavet ja kasutada õigusalaseid funktsioone.

Portaal arendatakse välja järk-järgult. Pikemas perspektiivis hõlmab see kolme aspekti:

– esiteks, juurdepääs ELi ja liikmesriikide õigusaktidele ja õigusalasele teabele (N-Lex, 
EUR-Lex, kohtupraktika), sealhulgas üleeuroopalistele andmebaasidele (nt advokaadi või 
notari leidmiseks teises liikmesriigis);

– teiseks, õigusasutuse ja kodaniku vaheline elektrooniline suhtlemine (taotluse esitamine 
kohtule, dokumentide vahetamine kohtumenetluse käigus (nt Euroopa maksekäsumenetlus) 
jne); ja

– kolmandaks, õigusasutuste vaheline turvaline suhtlemine piiriüleses kontekstis (teave 
videokonverentside kohta ning nende kättesaadavus ja võimalused, õigusabi taotluste 
turvaline vahetamine jne).

E-õiguskeskkonna tegevuskava kajastab konkreetses vormis praegust olukorda ning kavandab 
realistlikult järgmiste kuude ja aastate tegevust. Rakendusstruktuuri hindamise peamine järeldus on, 
et rakendusstruktuuri ei muudeta kuni 2013. aastani ning struktuur vaadatakse uuesti läbi 2012. 
aasta esimesel poolel.
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MUUD KÜSIMUSED

Laste seksuaalne ärakasutamine

Muude küsimuste all teavitas eesistujariik justiitsministreid hetkeseisust seoses direktiiviga, mis 
käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lapsporno vastast võitlust.

Komisjon võttis 2010. aasta märtsis vastu direktiivi käsitleva ettepaneku (8155/10). Kui direktiiv on 
vastu võetud, asendavad uued eeskirjad raamotsuse 2004/68/JSK. Eesmärgiks on siseriiklike 
õigusaktide täiendav lähendamine ning rahvusvahelise õiguskaitse ja õigusalase koostöö 
parandamine.

Lahendamata on muuhulgas järgmised küsimused:

– lapsporno määratlus;

– õigusrikkumiste liigitus;

– seda liiki süüteole kihutamine ja kaasaaitamine ning süüteo ettevalmistamine;

– lapspornole elektroonilisel teel tahtliku juurdepääsu hankimise kriminaliseerimine;

– kuidas käsitleda tahtmatut juurdepääsu veebisaitidele;

– karistuste pikkus;

– territoriaalse jurisdiktsiooni laiendamine;

– lapspornot sisaldavatele veebisaitidele juurdepääsu tõkestamine kui sisu eemaldamiseks 
tehtavaid jõupingutusi täiendav meede;
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– sealhulgas lapsporno mõistega kaetud väljamõeldud tegelased (kujundid, joonistused jmt) 
(sellega seoses märgib komisjon, et eesmärgiks on kriminaliseerida reaalsust kajastavad 
kujundid); ja

– selliste süütegude täideviijate analüüs ja rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine.

Koormuse jagamise süsteem

Siseasjade istungi raames arutas nõukogu Euroopa Parlamendi uuringut liikmesriikide vahel 
varjupaigataotlejate vastuvõtmisega seotud koormuse jagamise süsteemi kohta.

Korruptsioon, politseikoostöö, G6

Seejärel teavitas Austria minister kolleege lähenevast korruptsioonivastase võitluse teemalisest 
konverentsist, mis toimub 2010. aasta septembris Viinis. Bulgaaria minister esitas aruande 20.–21. 
mail 2010. aastal Sofias toimunud Kagu-Euroopa politseikoostöö konventsiooni kolmanda 
ministrite kohtumise tulemuste kohta ning Itaalia minister andis ülevaate G6 (IT, DE, FR, UK, ES, 
PL) siseministrite kohtumisest, mis toimus 28.–29. mail 2010. aastal Vareses (Itaalias).

ELi ja Türgi vaheline tagasivõtuleping

Pärast komisjoni aruande ärakuulamist vahetasid ministrid arvamusi ELi ja Türgi vahelise 
tagasivõtulepingu üle peetavate läbirääkimiste olukorra üle. Nimetatud läbirääkimised algasid 2002. 
aasta novembris.

Viisavabastuse vastastikkus Kanadaga

Võttes arvesse ELi-Kanada 5. mail 2010 toimunud tippkohtumist, andsid komisjon ja Tšehhi 
Vabariik nõukogule ülevaate Kanada poolt Tšehhi Vabariigi kodanikele viisanõude kehtestamise 
küsimusest. Nõukogu palus komisjonil Tšehhi Vabariigiga konsulteerides jätkata surve avaldamist 
viisanõudest loobumiseks.
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Kanada kehtestas 14. juulil 2009 ühepoolselt viisanõude Tšehhi Vabariigi kodanikele. Sellest ajast 
alates on komisjon Tšehhi Vabariigi asutustega konsulteerides analüüsinud antud küsimust Kanada 
valitsusega, et taastada Tšehhi Vabariigi kodanikele viisavaba reisimise õigus.

Kanada on üks kolmandatest riikidest, kelle kodanike suhtes ei kohaldata viisanõuet määruse 
539/2001 alusel. Kuid nimetatud määruses, mida on muudetud määrusega 851/2005, on ette nähtud 
ka võimalus vastastikkuse meetmete kohaldamiseks sellisel juhul, kui mõni riik, kelle kodanikel on 
õigus reisida Euroopa Liitu viisavabalt, kehtestab viisanõude ühe või mitme ELi liikmesriigi 
kodanikele.

Kanada jätkab viisanõude kohaldamist ka Bulgaaria ja Rumeenia kodanike suhtes.

Eesistujariigi Belgia prioriteedid

Lõpetuseks tutvustas järgmine eesistujariik Belgia nii justiits- kui ka siseministritele oma prioriteete 
justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.

SEGAKOMITEE: SIS II JA VIISANÕUDE KAOTAMINE LÄÄNE-BALKANI RIIKIDES

Nõukogu neljapäeval toimunud istungil analüüsis segakomitee (EL ning Norra, Island, 
Liechtenstein ja Šveits) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljaarendamise olukorda 
ning Lääne-Balkani riikide suhtes kehtiva viisanõude kaotamise küsimust.

SIS II

Komitee võttis teadmiseks komisjoni aruande SIS II projekti olukorra kohta ning sellele lisatud 
üldise ajakava eelnõu. Üldise ajakava kavandis nähakse ette SIS II töölerakendamine 2013. aasta 
esimeseks kvartaliks. Samuti palus nõukogu komisjonil esitada niipea kui võimalik lõplik üldine 
ajakava ning süsteemi väljaarendamise kõikehõlmav eelarvekalkulatsioon. Nõukogu peaks 
mõlemad dokumendid kinnitama hiljemalt 2010. aasta oktoobris.
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SIS II käivitati praegu kasutusel oleva Schengeni infosüsteemi (SIS) asendamiseks. Eeldatavasti 
hõlbustab SIS II isikuid ja esemeid käsitleva teabe vahetamist muu hulgas piirikontrolli ning muude 
tolli- ja politseikontrollide eest vastutavate liikmesriikide asutuste vahel.

Viisanõuete kaotamine Lääne-Balkani riikide suhtes

Arutati viisanõude kaotamise küsimust Lääne-Balkani riikides ning komisjon esitas aruande 
määruse 539/2001 muutmise ettepaneku vastuvõtmise kohta, mille eesmärk on viisanõude 
kaotamist laiendada Albaaniale ning Bosniale ja Hertsegoviinale.

Delegatsioonid tervitasid ettepaneku esitamist ja väljendasid lootust, et ettepanekut on võimalik 
kiiresti vastu võtta niipea, kui need kaks riiki on täitnud kõik viisanõude kaotamise dialoogi raames 
seatud seni täitmata kriteeriumid.

Nõukogu otsustas 2009. aasta novembris eespool nimetatud määrust muuta ning anda endise 
Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Montenegro ja Serbia kodanikele õigus viisavabaks reisimiseks 
Schengeni ala riikidesse ja kogu Schengeni ala piires (15521/09). Viisanõudest vabastamist 
kohaldatakse biomeetriliste passide omanike suhtes alates 19. detsembrist 2009.
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MUUD HEAKSKIIDETUD PUNKTID

JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED

SIRENE bürood – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad SIRENE büroode jaoks kokku lepitud tavasid 
seoses suures ohus olevate kadunud isikutega. Täpsema teabe saamiseks (9966/10).

Psühhosotsiaalne toetus – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused psühhosotsiaalse toetuse kohta hädaolukordade ja katastroofide 
korral. Üksikasjalikuma teabe saamiseks (9838/10).

Ühenduse kodanikukaitse mehhanism – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused ühenduse kodanikukaitse mehhanismi kasutamise kohta 
suursündmuste korral Euroopa Liidus, (9837/10).

Ebaseadusliku jäätmeveo tõkestamine – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused ebaseadusliku jäätmeveo tõkestamise ja sellevastase võitluse 
kohta. Üksikasjalikuma teabe saamiseks (5956/5/10 REV 5).

Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku (EUCPN) aastaaruanne – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku (EUCPN) 2009. aasta 
aruande kohta. Üksikasjalikuma teabe saamiseks (7770/1/10 REV 1).
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Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna organiseeritud kuritegevuse analüüsimine – nõukogu 
järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna organiseeritud kuritegevuse 
analüüsimise kohta. Üksikasjalikuma teabe saamiseks (5070/4/10 REV 4).

Ajutised rahvusvahelised rühmad kolmandate riikidega – nõukogu resolutsioon

Nõukogu võttis vastu resolutsiooni kolmandate riikidega ajutiste rahvusvaheliste rühmade 
moodustamise kohta (9923/10).

Rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistlused – nõukogu resolutsioon

Nõukogu võttis vastu resolutsiooni ajakohastatud käsiraamatu kohta, mis sisaldab soovitusi 
rahvusvaheliseks politseikoostööks ning vägivalla ja korrarikkumiste ärahoidmise ja ohjeldamise 
meetmeteks seoses rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistlustega, millega on seotud vähemalt üks 
liikmesriik, 9926/10.

Rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistluste turvalisus

Nõukogu kiitis heaks hindamisaruande nõukogu rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistluste 
turvalisuse teemat käsitleva otsuse 2007/412 rakendamise ulatuse kohta (9924/10). Aruande 
kohaselt on peaaegu kolmel neljandikul liikmesriikide riiklikest jalgpalli teabepunktidest (NFIPd) 
juurdepääs nende riigist pärit endast riski kujutavate toetajate isikuandmetele.

Tolliinfosüsteem – eduaruanne

Nõukogu võttis teadmiseks aruande tolliinfosüsteemi (TIS) rakendamise kohta 2009. aasta jooksul.

Tolliinfosüsteem loodi andmete talletamiseks, et aidata kaasa tolli- ja põllumajandusküsimusi 
käsitlevate õigusaktide rikkumiste või siseriiklike õigusnormide tõsiste rikkumiste ärahoidmisele, 
uurimisele ja karistamisele. Süsteem toimib alates 2003. aastast.
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Eurojusti aastaaruanne – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused Eurojusti kaheksanda aastaaruande kohta (kalendriaasta 2009) 
(9959/10).

SISNETi 2008. ja 2009. aasta eelarved

Nõukogu andis heakskiidu asepeasekretäri tegevusele SISNETi 2008. aasta aastaaruande täitmisel 
ning võttis vastu 2009. aasta paranduseelarve.

Integratsioon kui arengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse hoogustaja

Võeti vastu nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused integratsiooni kui arengu ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse hoogustaja kohta (9248/10).

Europoli ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline koostööleping

Nõukogu andis Euroopa Politseiametile (Europol) volitused sõlmida endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigiga leping eesmärgiga parandada operatiivset ja strateegilist koostööd ELi ja 
endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel, et eelkõige teabevahetuse abil paremini võidelda 
rahvusvahelise kuritegevuse raskete vormidega (8159/10).

Europoli aastaaruanne 2009

Nõukogu kiitis heaks Europoli 2009. aasta aruande ja edastas selle informatsiooniks Euroopa 
Parlamendile (10099/10). Aruandes antakse ülevaade kõige tähtsamatest toodetest ja teenustest, 
mida Europol eelmisel aastal liikmesriikidele ja oma koostööpartneritele pakkus, ning tehakse 
kokkuvõte Europoli kontaktbüroode tegevusest.



3.-4.VI.2010

10630/10 34

ET

Kriminaaltulu konfiskeerimine ja jälitamine – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused kriminaaltulu konfiskeerimise ja jälitamise kohta 
(7769/3/10 REV 3).

Euroopa vahistamismäärus – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused Euroopa vahistamismäärust ja ELi liikmesriikide vahelist 
üleandmiskorda puudutavate vastastikuste hindamiste neljandat vooru käsitlevas lõpparuandes 
esitatud soovituste kohaselt võetavate järelmeetmete kohta (8436/2/10 + 8436/2/10 COR 1).

Eesistujariik Hispaania korraldatud seminarid

Nõukogu võttis vastu järeldused seminaride kohta, mille eesistujariik Hispaania korraldas 
justiitsküsimuste valdkonnas (10104/10).

Schengeni infosüsteem: migratsioon teise põlvkonna andmebaasi

Nõukogu võttis vastu kaks määrust, mis käsitlevad migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) 
teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II).

Uute määrustega pikendatakse süsteemist SIS 1+ süsteemi SIS II migreerumiseks vajalikke 
tingimusi 2013. aasta märtsini, võttes arvesse, et esialgu kavandatud tähtajaks, 30. juuniks 2010 ei 
suudeta tingimusi luua. Samas antakse nende muudatustega ametlik staatus seni mitteametlikule
üldprogrammi nõukogule, mis juhib teise põlvkonna andmebaasi väljaarendamist.

Sel eesmärgil muudetakse määrustega otsust 2008/839/JSK (9925/10) ja määrust 1104/2008 
(9920/10), mis käsitlevad süsteemist SIS 1+ süsteemi SIS II migreerumise tingimusi, menetlusi ja 
kohustusi, mille kehtivusaeg lõpeb 30. juunil 2010.
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Teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) loodi määrusega (EÜ) nr 1987/20061 ning otsusega 
2007/533/JSK2.

Stockholmi programm – nõukogu järeldused

Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad komisjoni teatist „Vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala tagamine Euroopa kodanikele – Stockholmi programmi rakendamise 
tegevuskava” (9935/10 + 9935/10 COR1).

ELi–Gruusia leping lühiajaliste viisade kohta

Nõukogu võttis vastu otsuse kiita heaks Gruusiaga sõlmitava viisade väljastamise lihtsustamise 
lepingule allakirjutamine, kui see on formaalselt sõlmitud (10304/10).

Leping võimaldab Gruusia kodanikele niisuguste viisade väljastamist, mis annavad neile õiguse 
viibida ELi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Kooskõlas ELi sätetega ei osale Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel 
ning seetõttu ei ole lepingu kohaldamine nende suhtes siduv.

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

Lihtsam juurdepääs ELi struktuurifondidele

Pärast Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel saavutatud kokkulepet võttis nõukogu vastu 
määruse, millega vastukaaluks majanduskriisile lihtsustatakse juurdepääsu ELi struktuurifondidele 
(PE-CONS 9/10 + 10197/10 + ADD 1) Tšehhi Vabariigi, Malta, Poola, Sloveenia, Slovakkia ja 
Ühendkuningriigi delegatsioon hoidus hääletamisest.

  

1 ELT L 381, 28.12.06, lk 4.
2 ELT L 205, 7.8.2007, lk 63.
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Uue määruse eesmärk on tagada kriisi tõttu kõige enam kannatanud liikmesriikide likviidsus, 
parandada vahendite kasutamist teatud rakenduskavade puhul ning lihtsustada struktuurifondide 
haldamise korda.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks vt pressiteade (10547/10).

KAUBANDUSPOLIITIKA

Dumpinguvastased meetmed – Hiinast ja Indoneesiast pärit naatriumtsüklamaat

Nõukogu võttis vastu määruse, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määrusele 
1225/2009 kehtestatakse Hiinast ja Indoneesiast pärit naatriumtsüklamaadi impordi suhtes lõplik 
dumpinguvastane tollimaks (9569/10).

ARENGUKOOSTÖÖ

ELi ja Lõuna-Aafrika vaheline leping – tollimaksud

Nõukogu võttis vastu otsuse, mis käsitleb Euroopa Liidu võetavat seisukohta ELi ja Lõuna-Aafrika 
koostöönõukogus ELi ja Lõuna-Aafrika vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu muutmise 
kohta, et ühtlustada teatavad tollitariifid nende tariifidega, mida ELi toodetele kohaldavad 
Botswana, Lesotho ja Svaasimaa (9393/10).

PÕLLUMAJANDUS

ELi seisukoht toiduabi konventsiooni pikendamise kohta

Nõukogu võttis vastu otsuse, millega kehtestatakse seisukoht, mille EL võtab toiduabi komitees 
toiduabi konventsiooni pikendamise kohta.
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Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse

Nõukogu võttis vastu esimese lugemise seisukoha teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade 
kaitse direktiivi eelnõu kohta, mille eesmärk on parandada loomade kaitset, samas võimaldades 
teadusuuringutel jätkuvalt etendada võtmerolli võitluses haigustega (6106/10 + 6106/10 ADD 1 + 
9968/10 ADD 1). Saksamaa delegatsioon hoidus hääletamisest.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks vt pressiteade (10579/10).

KALANDUS

ELi ja Saalomoni Saarte vaheline leping – uuendamine ja kalapüügivõimaluste jaotamine

Nõukogu võttis vastu määruse, mis käsitleb kalapüügivõimaluste jaotamist Saalomoni Saartega 
sõlmitava kalandusalase partnerluslepingu alusel (9334/10).

Mõõkkalade kaitset käsitlev kompromisskokkulepe Tšiiliga – ajutine kohaldamine

Nõukogu võttis vastu otsuse Vaikse ookeani kaguosa mõõkkalavarude kaitset käsitleva Tšiiliga 
sõlmitava kompromisskokkuleppe Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta 
(9337/10). Ajutine kohaldamine võimaldab nimetatud piirkonnas mõõkkala püüdvatele ELi 
laevadele viivituseta sissepääsu määratud Tšiili sadamatesse.

KESKKOND

Elavhõbe

Pidades silmas ÜRO läbirääkimisi elavhõbedat käsitleva ülemaailmse õiguslikult siduva 
instrumendi üle, võtsid nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajad vastu järeldused 
ülemaailmsete elavhõbedaküsimuste teemal. Järeldustes esitatakse poliitiline raamistik ELi ja tema 
liikmesriikide osalemiseks rahvusvahelise läbirääkimiskomitee esimesel istungil 7.–11. juunini 
2010 Stockholmis.
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TRANSPORT

ELi–Vietnami lennundusleping

Nõukogu võttis vastu otsuse anda volitus Vietnamiga sõlmitava teatavaid lennundusküsimusi 
käsitleva lepingu allakirjutamiseks, kui selline leping sõlmitakse (7170/5/09).

AMETISSENIMETAMISED

Regioonide Komitee

Nõukogu nimetas Itaaliat esindavad Giuseppe SCOPELLITI, Gianfranco VITAGLIANO, Renata 
POLVERINI, Roberto COTA, Mercedes BRESSO ja Catiuscia MARINI (10091/10) ning Poolat 
esindava Mieczysław STRUKi (10057/10) Regioonide Komitee liikmeks järelejäänud ametiajaks 
kuni 25. jaanuarini 2015.


