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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ning millega tunnistatakse 

kehtetuks ja asendatakse nõukogu otsus 2005/681/JSK 

(COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2014)0465), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 87 lõike 2 

punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-

0110/2014), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 

eelarvekomisjoni arvamust (A8-0048/2015),  

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. kutsub komisjoni üles viima läbi üldist analüüsi Euroopa Liidu ametite halduskoostöö 

kohta ja valdkondade kohta, kus selle koostööga oleks võimalik tekitada tulevikus 

koostoimet; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et õiguskaitsetöötajate koolitus 

liidu tasandil oleks kvaliteetne, sidus ja 

järjepidev, peaks CEPOL püüdma seda 

(6) Selleks et õiguskaitsetöötajate koolitus 

liidu tasandil oleks kvaliteetne, sidus ja 

järjepidev, peaks CEPOL püüdma seda 
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struktureerida kooskõlas õiguskaitsealase 

koolituskava põhimõtetega. Liidu tasandi 

koolitus peaks olema kättesaadav iga astme 

õiguskaitseametnikele. CEPOL peaks 

tagama, et koolitust hinnatakse ning et 

koolitusvajaduste hindamise järeldusi 

võetakse kavandamisel arvesse, et 

suurendada edasiste meetmete 

tulemuslikkust. CEPOL peaks edendama 

liidu tasandil pakutava koolituse 

tunnustamist liikmesriikides. 

struktureerida kooskõlas õiguskaitsealase 

koolituskava põhimõtetega, pannes eriti 

rõhku inimõiguste ja põhivabaduste 

kaitsele õiguskaitse kontekstis. Liidu 

tasandi koolitus peaks olema kättesaadav 

iga astme õiguskaitseametnikele. CEPOL 

peaks tagama, et koolitust hinnatakse ning 

et koolitusvajaduste hindamise järeldusi 

võetakse kavandamisel arvesse, et 

suurendada edasiste meetmete 

tulemuslikkust. CEPOL peaks edendama 

liidu tasandil pakutava koolituse 

tunnustamist liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Ressursside võimalikult tõhusaks 

ärakasutamiseks peaks CEPOLi tegevus 

keskenduma selge Euroopa 

lisaväärtusega ja piiriülese mõõtmega 

temaatilistele valdkondadele, mis on 

tihedalt seotud sisejulgeoleku 

strateegiaga. Tähelepanu tuleks koondada 

tulevikule ning teha kindlaks, milliseid 

koolitus- ja suutlikkuse suurendamise 

meetmeid on tulevikus liidu tasandil vaja. 

Selgitus 

CEPOLi tõhususe ja tulemuslikkuse tagamiseks peaks selle piiratud ressursid olema 

koondatud vähestele temaatilistele valdkondadele, millel on selge Euroopa lisaväärtus, ning 

mingil juhul ei tohiks dubleerida liikmesriikide tasandil tehtud tööd, samuti tuleks järgida 

subsidiaarsuse põhimõtet. Piiratuma arvu temaatilistele valdkondadele keskendumine 

vabastaks ressursse ning võimaldaks panustada kvaliteeti ja suurema atraktiivsuse 

saavutamisse. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Selleks et ei dubleeritaks pädevate 

õiguskaitsetöötajate koolitust, mida 

pakuvad olemasolevad Euroopa Liidu 

ametid ja muud asjaomased asutused, 

tuleks CEPOLil hinnata strateegilisi 

koolitusvajadusi ja käsitleda kooskõlas 

asjaomaste poliitikatsüklitega liidu 

sisejulgeoleku ja selle väliste aspektide 

prioriteete. 

(7) Selleks et vältida pädevate 

õiguskaitsetöötajate koolituse 

dubleerimist, kooskõlastamata algatusi ja 

kattuvusi nimetatud koolituses, mida 

pakuvad olemasolevad Euroopa Liidu 

ametid ja muud asjaomased asutused, 

tuleks CEPOLil hinnata strateegilisi 

koolitusvajadusi ja käsitleda liidu 

sisejulgeoleku ja selle väliste aspektide 

prioriteete. 

Selgitus 

Nappide ressursside tõhusaks ärakasutamiseks tuleks koolitust pakkuvate justiits- ja 

siseküsimustega tegelevate asutuste tööd tõhusamalt koordineerida, kasutada ära sünergiat 

ning vältida topelttööd. 

Lisaks peaks CEPOLil kui ainukesel puhtalt õiguskaitseametnike koolitusele 

spetsialiseerunud asutusel olema õigus abistada ELi institutsioone koolituse raames 

käsitatavate prioriteetide sõnastamisel. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) CEPOLi tegevuse tõhusaks 

kontrollimiseks peaks selle 

haldusnõukokku kuuluma komisjoni ja 

liikmesriikide esindajad. Nõukogu peaks 

koosnema liikmetest, kes on ametisse 

nimetatud avalike või erasektori asutuste 

juhtimisel saadud kogemuse põhjal ja 

vastavalt nende teadmistele 

õiguskaitseametnike koolitamise riikliku 

poliitika valdkonnas. Haldusnõukogule 

tuleks anda volitused võtta vastu eelarve, 

kontrollida selle täitmist, võtta vastu 

(9) CEPOLi tegevuse tõhusaks 

kontrollimiseks peaks selle 

haldusnõukokku kuuluma komisjoni ja 

liikmesriikide esindajad. Nõukogu liikmed 

ja nende asendajad tuleks ametisse 

nimetada avalike või erasektori asutuste 

juhtimisel saadud kogemuse põhjal ja 

vastavalt nende teadmistele 

õiguskaitseametnike koolitamise riikliku 

poliitika valdkonnas. Haldusnõukogule 

tuleks anda volitused võtta vastu eelarve, 

kontrollida selle täitmist, võtta vastu 
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asjakohased finantseeskirjad ja CEPOLi 

strateegia, luua CEPOLi 

otsustusprotsessideks läbipaistvad 

töömeetodid, nimetada direktor, kehtestada 

tulemusnäitajad ja rakendada ametisse 

nimetava asutuse volitusi kooskõlas 

ametnike personalieeskirjade ning liidu 

muude teenistujate teenistustingimustega. 

asjakohased finantseeskirjad ja CEPOLi 

strateegia, luua CEPOLi 

otsustusprotsessideks läbipaistvad 

töömeetodid, nimetada tegevdirektor, 

kehtestada tulemusnäitajad ja rakendada 

ametisse nimetava asutuse volitusi 

kooskõlas ametnike personalieeskirjade 

ning liidu muude teenistujate 

teenistustingimustega. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) CEPOLi töö teadusliku kvaliteedi 

tagamiseks tuleks luua sõltumatu nõuandva 

organina teaduskomitee, mis koosneb 

kõrgeima akadeemilise kraadi või 

ametikohaga isikutest, kes tegutsevad 

käesoleva määrusega hõlmatud 

valdkondades. 

(11) CEPOLi töö teadusliku kvaliteedi 

tagamiseks tuleks luua sõltumatu nõuandva 

organina teaduskomitee, mis koosneb 

kõrgeima akadeemilise kraadi või 

ametikohaga isikutest, kes tegutsevad 

käesoleva määrusega hõlmatud 

valdkondades. Teaduskomitee liikmed 

peaks nimetama haldusnõukogu 

läbipaistva konkursi ja valikumenetluse 

alusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu 

Teatajas. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) CEPOL peaks tagama, et tema 

koolitus lõimuks teaduse arenguga, ja 

julgustama tugevamate partnerluste loomist 

liikmesriikide ülikoolide ja õiguskaitse 

valdkonna koolitusasutuste vahel. 

(12) CEPOL peaks tagama, et tema 

koolitus lõimuks teaduse arenguga, ja 

julgustama tugevamate partnerluste loomist 

liikmesriikide ülikoolide ja õiguskaitse 

valdkonna koolitusasutuste ning muude 

Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste vahel, 

et tekitada tõhustatud koostööga 

ülekanduvat mõju. 

 



 

RR\1053837ET.doc 9/27 PE539.817v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) CEPOLi täieliku iseseisvuse ja 

sõltumatuse tagamiseks peaks tal olema 

oma eelarve, mille peamine tulu saadakse 

liidu eelarvest. ELi eelarvemenetlust tuleks 

kohaldada selles osas, mis hõlmab ELi 

rahalist toetust ja muid Euroopa Liidu 

üldeelarvest makstavaid toetusi. 

Raamatupidamisarvestust peaks 

auditeerima Euroopa Kontrollikoda. 

(13) CEPOLi täieliku iseseisvuse ja 

sõltumatuse tagamiseks ning talle 

käesoleva määrusega ettenähtud 

eesmärkide ja ülesannete nõuetekohaseks 

täitmiseks peaks tal olema oma piisav 

eelarve, mille peamine tulu saadakse liidu 

eelarvest. ELi eelarvemenetlust tuleks 

kohaldada selles osas, mis hõlmab ELi 

rahalist toetust ja muid Euroopa Liidu 

üldeelarvest makstavaid toetusi. 

Raamatupidamisarvestust peaks 

auditeerima Euroopa Kontrollikoda. 

Selgitus 

Kuna määruse ettepanekuga nähakse CEPOLile ette uued ülesanded või laiendatakse ja 

muudetakse olemasolevaid või nende tähtsuse järjekorda, ei võimalda pakutud eelarve kõike 

seda teha, mistõttu tuleks eraldada vajalikke täiendavaid vahendeid. CEPOL on ammendanud 

võimalused teha sisemisi ümberkorraldusi, mistõttu tuleks talle tagada piisavad rahalised 

vahendid, et ta saaks oma uusi ülesandeid nõuetekohaselt täita. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 ja 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 

Õiguskaitsekoolituse Amet, et edendada 

sidusat Euroopa õiguskaitsealast 

koolituspoliitikat. 

1. Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu 

Õiguskaitsekoolituse Amet.  

 1 a. Amet luuakse eesmärgiga parandada 

Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste 

koostööd, toetades ja viies läbi nende 

õiguskaitseametnike väljaõpet seoses 

kriminaalkuritegude ennetamise, 

tuvastamise ja uurimise, avaliku korra 

säilitamise ja ELi politseimissioonidega, 

et edendada sidusat Euroopa 
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õiguskaitsealast koolituspoliitikat ning 

tugevdada põhiõiguste valdkonda 

Euroopa õiguskaitsekoolituses. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) „õiguskaitseametnikud” – politsei-, tolli- 

ja muude asjaomaste talituste, sealhulgas 

liidu asutuste ametnikud, kelle ülesanne on 

kahte või enamat liikmesriiki mõjutavate 

raskete kuritegude, terrorismi ja liidu 

poliitikaga seotud ühishuvi kahjustavate 

kuritegude tõkestamine ja nende vastu 

võitlemine, kriisiohje ning suurüritustega 

seotud rahvusvahelise politseitöö 

korraldamine; 

a) „õiguskaitseametnikud” – 

professionaalid, sealhulgas veel väljaõpet 

saavad isikud, või politsei-, tolli- ja muude 

asjaomaste talituste ametnikud, kelle 

ülesanne on kahte või enamat liikmesriiki 

mõjutavate raskete kuritegude, terrorismi 

ning liidu poliitika ja avaliku korraga 

seotud ühishuvi kahjustavate kuritegude 

tõkestamine ja nende vastu võitlemine, 

kriisiohje ning suurüritustega seotud 

rahvusvahelise politseitöö korraldamine, 

sealhulgas nende ülesannete valdkonnas 

pädevate liidu institutsioonide, organite, 

büroode ja osakondade töötajad või 

eksperdid. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eesmärgid CEPOLi eesmärgid 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CEPOL toetab, töötab välja ja koordineerib 

õiguskaitseametnike koolitust kooskõlas 

õiguskaitsealase koolituskavaga, eelkõige 

kahte või enamat liikmesriiki mõjutavate 

raskete kuritegude ja terrorismivastase 

võitluse, suure riskiga spordi- ja muude 

avalike ürituste haldamise, liidu 

missioonide kavandamise ja juhtimise, 

õiguskaitsetöötajate juhtimise ja 

keeleoskuse valdkonnas, selleks et: 

CEPOL toetab, töötab välja, viib läbi ja 

koordineerib õiguskaitseametnike koolitust 

kooskõlas õiguskaitsealase koolituskava 

põhimõtetega, eelkõige kahte või enamat 

liikmesriiki mõjutavate raskete ja 

organiseeritud kuritegude ja terrorismi 

ennetamise ning nendevastase võitluse, 

suur- ja spordiürituste ja muude avalike 

ürituste haldamise, liidu missioonide 

kavandamise ja juhtimise, 

õiguskaitsetöötajate juhtimise ja 

keeleoskuse valdkonnas, selleks et: 

 CEPOLi tegevusega suurendatakse 

teadlikkust ja teadmisi rahvusvaheliste ja 

liidu õiguskaitsekoostöö vahendite ja 

meetmete, liidu ametite, eelkõige 

Europoli, Eurojusti ja Frontexi, nende 

tegevuse ja rolli ning õiguskaitsekoostöö 

juriidiliste aspektide kohta. CEPOL 

edendab põhiõiguste ühist austamist ja 

mõistmist õiguskaitse valdkonnas, 

sealhulgas eraelu puutumatust, 

andmekaitset ja kuriteoohvrite, 

tunnistajate ja kahtlusaluste õigusi, 

toetamist ja kaitset, mis hõlmab soolise 

vägivalla ohvrite õiguste kaitset. Lisaks 

sellele teeb CEPOL järgmist: 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -b) tugevdada õiguskaitseasutuste 

koostöövõrgustikke seadusvastaste 

rändevoogude haldamisel; 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) edendada liikmesriikide omavahelist 

ning liikmesriikide, liidu asutuste ja 

kolmandate riikide vahelist piirkondlikku 

ja kahepoolset koostööd; 

välja jäetud 

Selgitus 

CEPOLi tõhususe ja mõjususe tagamiseks peaks selle piiratud ressursid olema koondatud 

vähestele temaatilistele valdkondadele, millel on selge Euroopa lisaväärtus. Piiratumale 

arvule temaatilistele valdkondadele keskendumine vabastaks ressursse ning võimaldaks 

panustada kvaliteeti ja suurema atraktiivsuse saavutamisse. Liikmesriigid saavad kahepoolset 

ja piirkondlikku koostööd paremini arendada selliste temaatiliste fondide abil nagu 

Sisejulgeolekufond, eelkõige riiklikul tasandil. Pealegi hõlmab kolmandate riikidega tehtavat 

koostööd juba komisjoni ettepaneku artikli 3 punkt e.  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) töötada välja ühised 

õiguskaitseametnike koolitamise 

õppekavad, et valmistada kõnealuseid 

ametnikke ette osalemiseks liidu 

missioonidel; 

välja jäetud 

Selgitus 

CEPOLi tõhususe ja tulemuslikkuse tagamiseks peaks selle piiratud ressursid olema 

koondatud valdkondadele, millel on selge Euroopa lisaväärtus. Ühised õppekavad on oluline 

tegur hõlbustamaks piiriülese õiguskaitsealase koostöö küsimuses ühise käsituse 

väljatöötamist ning need ei peaks keskenduma üksnes liidu missioonidel osalemisele. Samuti 

tuleb ÜJKPs osalemise puhul rõhutada CEPOLi tegevuse tsiviilmõõdet. Pealegi hõlmab 

koolitusalgatuste arendamist juba komisjoni ettepaneku artikli 3 punkt e.  
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) aidata liikmesriikidel ja liidu asutustel 

osaleda kolmandates riikides võetavates 

õiguskaitsesuutlikkuse suurendamise 

meetmetes; 

e) töötada välja, koordineerida ja läbi viia 

koolitust, et aidata liikmesriikidel ja liidu 

asutustel koolitada õiguskaitseametnikke 

osalemaks liidu missioonides ja 
kolmandates riikides võetavates 

õiguskaitsesuutlikkuse suurendamise 

meetmetes; 

Selgitus 

Ameti tõhususe ja vastutuse suurendamiseks on oluline ameti eesmärkide sõnastamisel selgelt 

sätestada, et CEPOL peab mitte ainult abi pakkuma, vaid ka koolitusi välja töötama, 

koordineerima ja läbi viima. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) ühised õppekavad, mis aitavad 

parandada teadlikkust, täita lünki ja/või 

edendada ühist piiriülese kuritegevuse 

käsitust; 

b) ühised õppekavad, mis aitavad 

parandada teadlikkust ja suurendada 

teadmisi, täita lünki ja/või edendada ühist 

piiriülese kuritegevuse käsitust, eelkõige 

küberkuritegevuse, finantsuurimise ja 

liidu missioonides osalemise valdkonnas; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. CEPOL võib oma volituste piires omal 

algatusel tegelda teavitustegevusega. 

Teavitustegevus ei tohi kahjustada lõikes 

1 osutatud ülesandeid ning selline tegevus 

5. CEPOL võib oma volituste piires omal 

algatusel tegelda teavitustegevusega. 
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peab toimuma kooskõlas haldusnõukogus 

vastu võetud asjakohaste teavitamis- ja 

levitamiskavadega. 

Selgitus 

Määruses sätestatud kohustusi ei saa seada sõltuvusse välistest dokumentidest, mida ei ole 

avaldatud (vt ELi õigusaktide koostamise ühise praktilise juhendi juhist 16). 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. CEPOL osaleb käesolevas määruses 

käsitletud koolitustegevusega seotud 

teadusuuringutes, eelkõige seoses raskete 

kuritegude vastast võitlust ja üldisemalt 

piiriülese kuritegevuse vastast võitlust 

käsitlevate küsimustega. 

1. CEPOL võib Euroopa Parlamendi, 

nõukogu või komisjoni taotlusel teostada 

teadusuuringuid ja uuringuid ning 

ettevalmistavaid ja teostatavusuuringuid, 
eelkõige seoses raskete kuritegude vastast 

võitlust ja üldisemalt piiriülese 

kuritegevuse vastast võitlust käsitlevate 

küsimustega, ning teha uuringute 

teostamisel koostööd või selliseid 

uuringuid ergutada, kui see on vajalik ja 

kooskõlas tema prioriteetide ja iga-aastase 

tööprogrammiga. Nimetatud ülesannete 

täitmiseks võib CEPOL hallata 

teadusuuringute tegemiseks ettenähtud 

liidu sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid. 

Selgitus 

Selleks et amet saaks pakkuda täiemahulist õiguskaitsekoolitust, millega tagatakse 

koolitusvahendite teaduslik terviklikkus ja uuenduslikkus ning ergutatakse seda, peaks ametil 

olema selge õiguslikult sätestatud võimalus teha teadusuuringuid, ilma et see kahjustaks tema 

peamisi prioriteete.  
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) korraldada ja koordineerida õigeaegselt 

siseriiklikuks tegevuseks sobivate osaliste 

nimetamist; 

b) korraldada ja koordineerida läbipaistvalt 

siseriiklikuks tegevuseks sobivate osaliste 

nimetamist; 

Selgitus 

Siseriikliku tegevuse osaliste nimetamine liikmesriigi tasandil peaks olema läbipaistev, kõik 

avaldatud ametikohad peaksid olema üldiselt ligipääsetavad ja valikut tuleks selgelt 

põhjendada. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Iga liikmesriik struktureerib siseriikliku 

üksuse ja selle personali vastavalt oma 

siseriiklikele õigusaktidele. 

4. Iga liikmesriik struktureerib siseriikliku 

üksuse ja selle personali vastavalt oma 

siseriiklikele õigusaktidele, võttes arvesse 

käesolevat määrust ning kohaldatavaid 

aluslepinguid. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Haldusnõukogu liikmed ja nende 

asendajad määratakse vastavalt nende 

teadmistele õiguskaitseametnike 

koolitamise valdkonnast, võttes arvesse 

asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja 

eelarvealaseid oskusi. Kõik 

haldusnõukogus esindatud osalised 

püüavad piirata oma esindajate vahetumist, 

et tagada haldusnõukogu töö järjepidevus. 

3. Haldusnõukogu liikmed ja nende 

asendajad määratakse vastavalt nende 

teadmistele õiguskaitseametnike 

koolitamise valdkonnast, võttes arvesse 

asjakohaseid juhtimis-, haldus-, haridus- ja 

eelarvealaseid oskusi. Kõik 

haldusnõukogus esindatud osalised 

püüavad piirata oma esindajate vahetumist, 

et tagada haldusnõukogu töö järjepidevus. 
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Kõikide osaliste eesmärk on saavutada 

meeste ja naiste võrdne esindatus 

haldusnõukogus. 

Kõikide osaliste eesmärk on saavutada 

meeste ja naiste võrdne esindatus 

haldusnõukogus. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Igal hääleõiguslikul liikmel on üks hääl. 

Hääleõigusega liikme puudumise korral 

võib tema eest hääletada tema asendusliige. 

2. Igal hääleõiguslikul liikmel on üks hääl. 

Hääleõigusega liikme puudumise korral 

võib tema eest hääletada tema asendusliige 

juhul, kui tal on hääleõigusliku liikme 

volitus. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks komisjoni ja 

haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor 
oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja ta ei 

taotle ega järgi ühegi valitsuse ega muu 

asutuse juhiseid. 

2. Tegevdirektor on oma ülesannete 

täitmisel sõltumatu ja ta ei taotle ega järgi 

ühegi valitsuse ega muu asutuse juhiseid. 

Selgitus 

Selgem sõnastamine. Vastutus haldusnõukogu ja komisjoni ees on teksti loogika põhjal 

enesestmõistetav, isegi kui seda ei mainita. Väljendi „ilma et see piiraks” kasutamine muudab 

lõike segaseks (vt ELi õigusaktide koostamise ühise praktilise juhendi juhis 16, punkt 9) 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tegevdirektor vastutab käesoleva 

määrusega CEPOLile pandud ülesannete 

5. Tegevdirektor vastutab käesoleva 

määrusega CEPOLile pandud ülesannete 
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täitmise eest. Eelkõige vastutab 

tegevdirektor järgmise eest: 

täitmise eest, eelkõige järgmise eest: 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tegevdirektor edastab igal aastal 

eelarvepädevatele institutsioonidele kogu 

asjakohase teabe kõikide 

hindamismenetluste tulemuste kohta. 

2. Tegevdirektor edastab igal aastal 

eelarvepädevatele institutsioonidele kogu 

asjakohase teabe kõikide 

hindamismenetluste tulemuste kohta ja 

teavitab ka kontrollikoda. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. CEPOL on liidu asutus. Ta on juriidiline 

isik. 

1. CEPOL on Euroopa Liidu asutus. Ta on 

juriidiline isik. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon esitab hiljemalt kaks aastat 

pärast käesoleva määruse kohaldamise 

kuupäeva asukoha kulude ja tulude 

analüüsi ning mõjuhinnangu. 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt viie aasta möödudes 

artiklis 41 osutatud kuupäevast ja seejärel 

iga viie aasta järel tellib komisjon eelkõige 

CEPOLi ja tema töö mõju, tulemuslikkust 

ja tõhusust käsitleva hinnangu. Hinnangu 

eesmärk on eelkõige välja selgitada 

vajadus muuta CEPOLi volitusi ja selliste 

võimalike muudatuste finantsmõju. 

1. Hiljemalt viie aasta möödudes 

[käesoleva määruse kohaldamise 

algusest] ja seejärel iga viie aasta järel 

tellib komisjon eelkõige CEPOLi ja tema 

töö mõju, tulemuslikkust ja tõhusust 

käsitleva hinnangu. Hinnangu eesmärk on 

eelkõige välja selgitada vajadus muuta 

CEPOLi volitusi ja selliste võimalike 

muudatuste finantsmõju. 

Selgitus 

Soovitav on tagada sidusus Europoli määrusega. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Iga teise hindamise käigus hinnatakse 

ka CEPOLi saavutatud tulemusi, 

arvestades tema eesmärke, volitusi ja 

ülesandeid. Kui komisjon leiab, et 

CEPOLi töö jätkamine ei ole ametile 

seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete 

seisukohast enam põhjendatud, võib ta 

teha ettepaneku käesolevat määrust 

vastavalt muuta või see kehtetuks 

tunnistada. 

välja jäetud 

Selgitus 

Komisjon võib igal ajal teha ettepaneku muuta mis tahes ameti õiguslikku alust või teha 

ettepaneku amet likvideerida. Seetõttu on muudatusettepaneku eesmärk teksti lihtsustada. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vajalikud korraldused, mis käsitlevad 

CEPOLile Ungaris antavaid ruume ja selle 

liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning 

asukohaliikmesriigis tegevdirektori, 

haldusnõukogu liikmete, CEPOLi töötajate 

ja nende perekonnaliikmete suhtes 

kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse 

CEPOLi ja Ungari vahelises 

peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast 

haldusnõukogu heakskiidu saamist 

hiljemalt kahe aasta jooksul alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

1. Vajalikud korraldused, mis käsitlevad 

CEPOLile Ungaris antavaid ruume ja selle 

liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning 

asukohaliikmesriigis tegevdirektori, 

haldusnõukogu liikmete, CEPOLi töötajate 

ja nende perekonnaliikmete suhtes 

kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse 

CEPOLi ja Ungari vahelises 

peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast 

haldusnõukogu heakskiidu saamist. 

Selgitus 

Peakorterileping on juba sõlmitud. 
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SELETUSKIRI 

 

ELi sisejulgeolekuga seonduvad vajadused muutuvad pidevalt, esitades politseijõududele ja 

õiguskaitseametnikele järjest suuremaid nõudmisi. Asjakohaste oskuste olemasolu on 

tulevaste probleemide lahendamiseks ja Euroopa kodanike turvalisuse tagamiseks üliolulised. 

Rahvusvahelise ja organiseeritud kuritegevuse kasvava ohu vastu võitlemisel on oluline 

kõikide asjaomaste riiklike õiguskaitseasutuste tõhus ja sujuv piiriülene koostöö. Sellise 

piiriülese koostöö edendamiseks ja toetamiseks ning vastastikuse usalduse suurendamiseks on 

äärmiselt oluline õiguskaitseametnike nõuetekohane koolitamine. Seepärast nõuti Stockholmi 

programmis ELiga seotud küsimuste valdkonnas pakutava koolituse tõhustamist ja selliste 

küsimuste süstemaatilist vahendamist kõikidele asjaomastele õiguskaitseametnikele. 

 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) on õiguskaitsekoolituse eest vastutav 

amet. CEPOL ei ole tavapärane koolitusasutus, kuna ameti pakutavad kursused toimuvad 

kogu ELis ning neid viivad peamiselt läbi riikide politseiametnikke koolitavate organite 

võrgustikud. CEPOLil on üsna tagasihoidlik eelarve (ligikaudu 8,5 miljonit eurot) ja 

väikesearvuline personal (kokku 40 inimest (ametnikud/ajutised teenistujad, lepingulised 

töötajad ja asendajad)). 2013. aastal osales umbes sajakonnas CEPOLi pakutavas tegevuses 

(kursused, seminarid, konverentsid, veebiseminarid) ligikaudu 8250 politseiametnikku. Lisaks 

kasutas 25 riigi umbes 450 politseiametnikku, koolitajat ja teadlast Erasmus programmiga 

sarnanevat CEPOLi Euroopa politsei vahetusprogrammi, et töötada mõnda aega teise riigi 

politseiasutuses.  

 

2013. aasta märtsis esildas komisjon õiguskaitsealase Euroopa koolituskava (COM(2013) 

172). Koolituskavaga püütakse teha kindlaks ja kõrvaldada piiriüleseid küsimusi käsitlevate 

olemasolevate õiguskaitsealaste koolituste puudused, toetades ja koordineerides Euroopa ja 

siseriiklike tippkeskuste pakutavaid koolitusi. Koolitused on mõeldud mis tahes ametiastmega 

õiguskaitseametnikele (politseiametnikud, piirivalveametnikud, tolliametnikud ja prokurörid) 

ja muudele õiguskaitseametnike kategooriatele, nagu asjaomaste ELi ametite ja 

institutsioonide töötajad, ning need tuginevad riiklikul ja ELi tasandil olemasolevale 

koolitusele ja selle läbiviimisel kasutatakse selliseid kaasaegseid õppevahendeid, nagu 

erikursused, ühised õppekavad, veebipõhised õppematerjalid ja vahetusprogrammid. 

 

Käesoleva määruse ettepanekuga ajakohastatakse CEPOLi õiguslik alus ning viiakse see 

kooskõlla Lissaboni lepinguga tehtud muudatustega (sealhulgas Euroopa Parlamendi ja riikide 

parlamentide rolli osas tehtud muudatused) ning tehakse CEPOLile ülesandeks uue 

õiguskaitsealase koolituskava põhimõtete rakendamine kooskõlas komisjoni ülalnimetatud 

teatisega. 

 

Raportöör tunneb ettepaneku üle suurt heameelt. Euroopa Parlament on mitmel korral 

palunud komisjonil viia CEPOLi kehtiv õigusraamistik kooskõlla Lissaboni lepinguga ning 

uues õiguskaitsealases koolituskavas püstitatud eesmärkidega. Raportöör on veendunud, et 

õiguskaitseametnikele mõeldud kvaliteetne koolitus on oluline raske ja organiseeritud 

piiriülese kuritegevuse vastu võitlemiseks ning selleks on vaja ajaga kaasas käivat, tõhusat ja 

piisava personaliga Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit. 
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Seetõttu tunneb raportöör esildatud CEPOLi ajakohastatud õigusraamistiku üle heameelt. 

Läbivaadatud õigusraamistik võimaldab CEPOLil õiguskaitsealast koolituskava kõikide 

Euroopa õiguskaitseasutuste huvides tõhusalt rakendada. Raportöör on samuti nõus sellega, et 

CEPOLi põhiline ülesanne – teha tihedat koostööd ja edendada peamiselt riikide 

politseiakadeemiate võrgustikule toetuvate kursuste tegelikku läbiviimist – peaks jääma 

endiseks. Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et CEPOL jääks liidu eraldiseisvaks 

ametiks. Sellist tugevat toetust seletab ühest küljest CEPOLi võime anda panus põhiõiguste 

austamisele tugineva Euroopa tõelise õiguskaitsekultuuri kujundamisse ning teisest küljest 

CEPOLi elujõulisus ELi ametina, et Euroopa maksumaksja võiks olla kindel, et amet kulutab 

talle eraldatud vahendeid otstarbekalt.  

Seetõttu on äärmiselt oluline tagada, et CEPOL Euroopa Liidu ametina ei oleks mitte üksnes 

riiklike ametiasutuste koostöö toetamise platvorm, vaid osaleks ka Euroopa tasandi 

tulemuslikus rakendamises. ELi ameti õigusakti koostamisel ei tohiks Euroopa Parlament 

keskenduda ainult riikide ametiasutuste võrgustike loomisele suunatud rahastamisalgatustele, 

kuna muud vahendid ja platvormid on selle eesmärgi saavutamiseks sobilikumad, nagu 

Euroopa Politseikolledžite Assotsiatsioon või Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik, 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ja muud Euroopa Komisjoni koordineeritavad või 

rahastatavad algatused. Selleks et muuta CEPOL ja tema pakutava õiguskaitsealase 

koolituskava rakendamine tõhusamaks, soovib raportöör tähelepanu juhtida järgmistele 

aspektidele: 

 

 keskendumine ELi lisaväärtusele: CEPOLi tõhususe ja tulemuslikkuse tagamiseks peaks 

selle piiratud ressursid olema koondatud vähestele temaatilistele valdkondadele, millel on 

selge Euroopa lisaväärtus ja piiriülene mõõde ning mis on tihedalt seotud sisejulgeoleku 

strateegia ja ELi institutsioonide kindlaks määratud prioriteetidega. Tähelepanu tuleks 

koondada tulevikule ning teha kindlaks, milliseid koolitus- ja suutlikkuse suurendamise 

meetmeid on tulevikus vaja. Piiratuma arvu temaatilistele valdkondadele keskendumine 

vabastaks ressursse ning võimaldaks panustada kvaliteeti ja suurema atraktiivsuse 

saavutamisse. Koolituse atraktiivsust saab oluliselt tõsta akrediteerimisega, st sellega, et 

koolitusel osalemist arvestatakse osaleja päritoluriigi kvalifikatsioonikavades ja 

edutamisel. Selge ELi lisaväärtusega temaatilised valdkonnad võiksid muu hulgas olla 

järgmised: 

o Euroopa õiguskaitsealase koostöö vahendid ja struktuurid, justiits- ja 

siseküsimustega tegelevad asutused ning organiseeritud ja rasket rahvusvahelist 

kuritegevust käsitlev ELi poliitikatsükkel; 

o oskused, oskusteave, teadmised ja vahendid, mis õiguskaitseametnikel peavad 

olema, et tegeleda selliste kuritegevuse uute vormide nagu küberkuritegevusega 

ning teostada uurimisi ja teha sellega seotud digitaalset kohtuekspertiisi ning viia 

läbi majanduskuritegude uurimisi;  

o põhilised inimõigused, sealhulgas eraelu puutumatus, andmekaitse ja 

kuriteoohvrite õigused; 

o meetodid, oskused ja teadmised, mis on vajalikud teabepõhise politseitegevuse 

edukaks läbiviimiseks;  

 

 CEPOLi koordineeriva ja toetava rolli tõhustamine: CEPOLile tuleks anda piisavad 

volitused, et ta saaks ELi tasandil pakutavat õiguskaitsekoolitust nõuetekohaselt 

koordineerida ning rakendada õiguskaitsealases koolituskavas sätestatud põhimõtted. See 
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peaks hõlmama ELi tasandil strateegiliste koolitusvajaduste kindlakstegemist, koolituse 

akrediteerimist, ühiseid õppekavasid ja koolitusvahendeid, parimate tavade vahetust ning 

miinimumteadmiste kindlaksmääramist, mida kõik politseiakadeemiad peaksid oma 

õppekavades käsitlema. Vajaduse korral peaks CEPOL suutma pakkuda ELi tasandi 

koolitust nii ametnikele kui ka koolitajaile endile. Valik tuleks alati teha kvaliteedi alusel:  

o õppekava kvaliteet ning sellega seotud akrediteerimise ja sertifitseerimise 

poliitika; 

o koolitajate kvaliteet, luues nt koolitajate, lektorite ja teadlaste Euroopa 

andmebaasi;  

o osalejate tase, parandades õpitulemuste, omandatud oskuste, teadmiste ja 

käitumisnormide mõõtmist kursuste lõpus sooritatavate eksamitega, mille läbimine 

tagab tunnustatud kvalifikatsiooni omandamise;  

o nii reaalse kui ka virtuaalse õpikeskkonna kvaliteet, kasutades olemasolevat 

tehnoloogiat optimaalselt ära ning rakendades õppeprotsessis teaduslikku 

lähenemisviisi luues tippkeskusi, mis suudavad pakkuda suurt hulka 

õppimisvõimalusi, ning valides koolituste korraldamiseks sobivaima koha, 

olenemata geograafilisest asukohast.  

 

 tõhusus: CEPOLi juhtimisstruktuuri tuleks veelgi ratsionaliseerida ning seejuures tuleks 

arvesse võtta uue Europoli määruse üle peetavatel läbirääkimistel tehtud ettepanekuid. 

Tihe koostöö komisjoni ning justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutustega peaks 

parandama tõhusust ning vältima topelttööd, kooskõlastamata algatusi ja tarbetut 

kattumist. Samuti peab Euroopa Parlament olema kindel, et CEPOLi tegevus ja tulemid 

on kooskõlas Euroopa väärtuste ja prioriteetidega ning et selle eesmärgid on konkreetsed, 

mõõdetavad, saavutatavad, realistlikud ja tähtajalised. 

 

 piisavad rahalised vahendid: määruse ettepanekuga nähakse CEPOLile küll ette uued 

ülesanded või laiendatakse ja muudetakse olemasolevaid või nende tähtsuse järjekorda, 

ent rahalised vahendid seevastu on ebaproportsionaalselt väikesed. CEPOL on 

ammendanud võimalused teha sisemisi ümberkorraldusi. Seetõttu tuleks 

eelarvemenetluses CEPOLile tagada piisavad rahalised vahendid, et ta saaks oma uusi 

ülesandeid nõuetekohaselt täita.  
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LÜHISELGITUS 

Komisjon on esitanud uue CEPOLi määruse ettepaneku, millega tunnistatakse kehtetuks ja 

asendatakse nõukogu otsus 2005/681/JSK. Käesolev ettepanek on järg Europoli ja CEPOLi 

ebaõnnestunud ühendamiskatsele, mille lükkasid tagasi nii parlament kui ka nõukogu. 

Eelarvekomisjon tuletab siiski meelde põhiseisukohta oma arvamuses ettepaneku kohta võtta 

vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö 

ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 

2005/681/JSK (COM(2013)0173), milles pooldati Europoli ja CEPOLi ühendamist. 

Eelarvekomisjon on endiselt veendunud, et kahe ameti ühendamine oleks olnud kõige 

kasulikum lahendus mõlema ameti jaoks, kuna see oleks võimaldanud kokkuhoidu 

halduskulude osas ja uusi sünergiaid operatiivtalituste vahel. 

Eelarvekomisjon soovib meelde tuletada asjaolu, et ta oli vastu ameti Budapesti üleviimisele, 

nagu otsustati 15. mai 2014. aasta määruses (EL) nr 543/2014. Eelarvekomisjon on 

veendunud, et nii CEPOLi kui ka Europoli asukoht peaks olema Haagis. Mõlema ameti samas 

kohas paiknemisega võib kaasneda vähemalt mingigi kokkuhoid ning sellel oleks kahtlemata 

soodne kõrvalmõju operatiiv- ja koolitava personali tihedamate kontaktide kaudu. Lisaks 

tuleks kõne alla võimalus, et nimetatud kaks ametit nõustuvad jagama teatavaid vahendeid või 

et Europol osutab CEPOLile teatavaid teenuseid, eelkõige puhtalt haldusülesannete 

valdkonnas (nt finantsjuhtimine, personal, IT-teenused, logistika või turvateenused). Sellist 

koostööd on muidugi mõista lihtsam täide viia juhul, kui mõlemad ametid asuvad samas 

linnas. 

Eelarvekomisjon peab äärmiselt kahetsusväärseks, et komisjon tõlgendab nüüdsest CEPOLi 

üleviimist käsitleva ülalmainitud määruse artikli 1 lõiget 2 üksnes kui üleskutset esitada 
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käesolev uus CEPOLi määruse ettepanek. Nimetatud lõikesse lisati uus, üleviimise 

läbivaatamist käsitlev artikkel 21 a, ning tehti komisjonile ülesandeks esitada 30. novembriks 

2015 aruanne selle kohta, kui tulemuslik on olnud otsus viia CEPOL üle Budapesti. 

„Kõnealusele aruandele lisatakse asjakohasel juhul seadusandlik ettepanek käesoleva otsuse 

muutmiseks pärast põhjaliku kulude ja tulude analüüsi ning mõjuhinnangu läbiviimist.” 

Sellist põhjalikku kulude ja tulude analüüsi ning mõjuhinnangut aga ei teostatud, kuna 

käesolev komisjoni ettepanek võeti vastu 16. juulil 2014, ent CEPOLi üleviimine toimus 

hiljem – uus peakorter pühitseti ametlikult sisse 6. novembril 2014. 

Seetõttu nõuab eelarvekomisjon sarnase artikli lisamist käesolevasse ettepanekusse, sest on 

veendunud, et Europol ja CEPOL peaksid asuma samas linnas, kuna nii on võimalik 

saavutada olulist kokkuhoidu keskpikas perspektiivis, kui mõlemad ametid kasutavad ühiselt 

teatavaid haldusteenuseid. Neid sääste võiks seejärel kasutada mõlema ameti tegevuskulude 

suurendamiseks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) CEPOL peaks tagama, et tema 

koolitus lõimuks teaduse arenguga, ja 

julgustama tugevamate partnerluste loomist 

liikmesriikide ülikoolide ja õiguskaitse 

valdkonna koolitusasutuste vahel. 

(12) CEPOL peaks tagama, et tema 

koolitus lõimuks teaduse arenguga, ja 

julgustama tugevamate partnerluste loomist 

liikmesriikide ülikoolide ja õiguskaitse 

valdkonna koolitusasutuste ning muude 

Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste vahel, 

et tekitada tõhustatud koostööga 

ülekanduvat mõju. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) CEPOL peaks oma eesmärkide 

saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks 

(15) CEPOL peaks oma eesmärkide 

saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks 
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olema suuteline tegema koostööd 

käesolevas määruses käsitletud teemadel 

teiste Euroopa Liidu ametitega ja 

asjaomaste asutustega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja pädevate 

rahvusvaheliste organisatsioonidega 

käesoleva määruse alusel sõlmitud 

töökorra raames või kolmandate riikide 

koolitusasutustega nõukogu otsuse 

2005/681/JSK artikli 8 alusel sõlmitud 

töökorra raames. 

olema suuteline tegema koostööd 

käesolevas määruses käsitletud teemadel 

teiste Euroopa Liidu ametitega ja 

asjaomaste asutustega, kolmandate riikide 

pädevate asutustega ja pädevate 

rahvusvaheliste organisatsioonidega 

käesoleva määruse alusel sõlmitud 

töökorra raames või kolmandate riikide 

koolitusasutustega nõukogu otsuse 

2005/681/JSK artikli 8 alusel sõlmitud 

töökorra raames. Ta kutsub komisjoni üles 

viima läbi üldist analüüsi Euroopa Liidu 

ametite halduskoostöö kohta ja 

valdkondade kohta, kus selle koostööga 

oleks võimalik tekitada tulevikus 

koostoimet 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. CEPOLi asukoht on Ungaris Budapestis. 3. CEPOLi ajutine asukoht on Ungaris 

Budapestis. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon esitab 30. novembriks 2016 

ajutise asukoha põhjaliku kulude ja 

tulude analüüsi ning mõjuhinnangu 

võrreldes Haagi alternatiivse asukohaga 

ning vajaduse korral seadusandliku 

ettepaneku lõike 3 vastavasisuliseks 

muutmiseks.  
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