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UK valikuline osalemine EL JHA 

koostöös

 Protokoll 19 opt out-opt into Schengeni õigustikust

 Protokoll 21 migratsiooni ja asüülipoliitikast

 Protokoll 36 Lissaboni lepingu eelsest politsei- ja justiitskoostööst 

kriminaalasjades (III sammas)

 Selektiivne ja cherry-pick lähenemine EL JHA koostööinstrumentidele

 Valitsustevahelise ja mitteformaalse koostöövormi eelistamine

 Inerts kriminaalõiguse harmoneerimisel (Common Law ja kontinentaal-

õigussüsteemi ühilduvuse probleem), sh komplikatsioonid ECJ otsuste 

ülimuslikkuse tunnustamisel (konstitutsiooniline riive)

 Erinevad lähenemised andmekaitse õigusele ja standarditele (Anglo-

Ameerika julgeolekukesksem lähenemine vs kontinentaalne lähenemine)

SWIFT näide



Brexiti mõjud (1)

 UK omab väga väärtuslikku ekspertiisi terrorismivastases ja organiseeritud 

kuritegevuse vastases võitluses – hea platvorm tuleviku koostöö paremaks 

kokkuleppeks (professionaalse tasandi koostöö olulisus)

 Tugev ekspertiis andmete kogumises, andmevahetuses, luurekoostöös (Five 

Eyes) ja küberjulgeolekus (EC3)

 UK väga oluline panus Europoli arendamisse, ühtlasi sellest üks suurimaid 

kasusaajaid (osaleb ca 40% kaasustest)

 UK toetas väga oluliselt PNR koostöösüsteemi loomist ja rakendamist

 Saab kasu ka EAW (3 kuud 10 kuu asemel) ja Prümi rakendamisest (15 min 

143 päeva asemel)

 UK kasutab palju ka JIT ja ECRIS instrumente

 Ca 16% Eurojusti failidest on UK seotusega (2016)



Brexiti mõjud (2)

 Schengeni alale pigem väike mõju (opt out ja piiratud koostöö)

 SIS süsteemiga seotus piiratud (UK ei oma juurdepääsu kolmandate riikide 

kodanike andmetele, kellele on keeldutud Schengeni alale siseneda)

 UK ei mõjuta EL ühist viisapoliitikat (opt-out)

 EL viisapoliitikale Brexiti mõju väheoluline (sh Dublin ja CEAS)

 UK osaleb Dublini ja EURODAC meetmetes, samuti asüüli ja 

migratsioonifondis

 UK on alati oponeerinud Euroopa Komisjoni rändekvoodi initsiatiive ja ei 

osale EL ümberpaigutamisskeemides (ehkki osaleb ÜRO vastavates 

programmides)



Kokkuvõtteks

 Brexiti järgses koostöömudelis veel palju lahtisi otsi, positsioonide võtmise 

faas (EP lükkas 03.10.2017 tagasi läbirääkimiste liikumise järgmisse faasi)

 Brexit vähendab UK mõju EL sisejulgeoleku alasele koostööle, samas võib 

võimaldada ülejäänud EL liikmesriikidel integratsioonis kiiremini edasi liikuda 

(näiteks EPPO)

 Brexit suurendab UK ja EL liikmesriikide kirimaalõiguste divergentsi, mis võib 

kahjustada UK julgeoleku ja õiguskaitse alast koostööd EL ja liikmesriikidega

 UK väga väärtuslik ekspertiis mitmes sisejulgeoleku valdkonnas, samuti 

traditsiooniliselt tugev trans-Atlantiline partnerlus annab neile AFSJ/JHA 

valdkonnas hea positsiooni tulevase koostöömudeli kokkuleppimises (T. May

katse Art. 50 protsessi julgeolekukoostöö platvormile suunata)

 UK ilmselt asub tihendama SJ koostööd EL väliste riikidega, sh EL riikidega 

bilateraalselt (kompensatoorne lähenemine)
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