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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus  

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(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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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja 

Montenegro vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt 

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)) 

(Konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (11596/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 (muudetud Amsterdami 

lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0299/2015),  

– võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega 

moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)
1
, eelkõige selle 

artikli 26a lõiget 2,  

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-

0008/2016), 

1. kiidab nõukogu eelnõu heaks;  

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ja Eurojustile. 

                                                 
1
  EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1. 
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SELETUSKIRI 

 

Kõnealuses ettepanekus käsitletakse Eurojusti ja Montenegro vahelise koostöölepingu 

kavandatavat heakskiitmist eesmärgiga tõhustada õigusalast koostööd võitluses tõsiste 

kuritegude, eelkõige organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. Lepingu eelnõu sisaldab 

sätteid Eurojusti ja Montenegro vahelise operatiivkoostöö kohta, näiteks Montenegro poolt 

sideprokuröri lähetamise kohta Eurojusti ning teabevahetuse, sealhulgas isikuandmete 

vahetamise kohta. 

 

Eurojusti ühine järelevalveasutus on kiitnud lepingu eelnõu heaks Eurojusti otsuse artikli 26a 

lõike 2 kohaselt ning selle arvamus on lisatud lepingu eelnõule. Ühine järelevalveasutus on 

eelkõige märkinud, et kõik Eurojusti poolt lepingu eelnõu kohta esitatud 

muudatusettepanekud on võetud arvesse ja et Montenegro on Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 

1981. aasta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni ning selle 

protokolli (mis käsitleb järelevalveasutusi ja andmete piiriülest liikumist) osalisriik. 

Ühine järelevalveasutus on jõudnud järeldusele, et lepingu eelnõus sisalduvad isikuandmete 

vahetamist käsitlevad sätted on piisavad.  

 

Selleks et tugevdada võitlust rahvusvahelise kuritegevuse vastu ja tõhustada õigusalast 

koostööd Euroopas, on selge operatiivne vajadus Eurojusti ja Montenegro vahelise koostöö 

järele.  

 

Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuse (millega moodustatakse Eurojust ja mida on viimati 

muudetud nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsusega 2009/426/JSK) artikli 26a lõike 2 

kohaselt peab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamuse alusel kiitma heaks Eurojusti poolt 

kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitavad lepingud. 

 

Endise Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõike 1 kohaselt, mis Euroopa Kohtu 16. aprilli 2015. 

aasta otsuse kohaselt on endiselt kohaldatav, peab nõukogu kooskõlas protokolli nr 36 

artikliga 9 konsulteerima Euroopa Parlamendiga rakendusmeetmete vastuvõtmisel nn 

kolmanda samba õigusaktide alusel ning võib seada Euroopa Parlamendile tähtaja oma 

arvamuse esitamiseks (Euroopa Liidu Kohus C-317/13 ja C-679/13, 15. aprill 2015). 

 

Raportöör toetab kõnealuse koostöölepingu sõlmimist Montenegroga, sest see toetaks ja 

tugevdaks võitlust tõsiste kuritegude vastu ning aitaks kaasa õigusalase koostöö tõhustamisele 

eelkõige organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi valdkonnas. 
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