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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui Euroopa Prokuratuur omab 
ainupädevust liidu finantshuve 
kahjustavate kuritegude uurimiseks ning 
nende kuritegude eest süüdistuse 
esitamiseks, siis peaks Eurojust suutma 
toetada riiklikke asutusi, kui need uurivad 
sellist liiki kuritegusid või valmistavad ette 
nendega seotud süüdistusi vastavalt 
Euroopa Prokuratuuri asutamise määrusele.

(5) Kuna Euroopa Prokuratuur on 
loodud tõhustatud koostöö alusel, on 
määrus, millega rakendatakse tõhustatud 
koostööd Euroopa Prokuratuuri 
asutamisel, siduv üksnes nendele 
liikmesriikidele, kes osalevad tõhustatud 
koostöös. Seega jääb nende liikmesriikide 
puhul, kes ei osale Euroopa 
Prokuratuuris, liidu finantshuve 
kahjustavate kuritegude valdkonnas 
täielikult pädevaks Eurojust. Euroopa 
Prokuratuuris osalevate liikmesriikide 
puhul peaks Eurojust suutma toetada 
riiklikke asutusi, kui need uurivad sellist 
liiki kuritegusid või valmistavad ette 
nendega seotud süüdistusi vastavalt 
Euroopa Prokuratuuri asutamise määrusele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Prokuratuuri ja 
Eurojusti pädevusvaldkonnad liidu 
finantshuve kahjustavate kuritegude 
valdkonnas tuleb selgelt jaotada. 
Eurojustil peaks olema võimalus teostada 
oma pädevust juhtudel, mis hõlmavad nii 
liikmesriike, kes osalevad tõhustatud 
koostöös Euroopa Prokuratuuri 
asutamisel, kui ka liikmesriike, mis selles 
ei osale. Sellistel juhtudel peaks Eurojust 
tegutsema nende mitteosalevate 
liikmesriikide või Euroopa Prokuratuuri 
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taotlusel. Eurojust on igal juhul pädev 
liidu finantshuve kahjustavate kuritegude 
uurimisel, kui Euroopa Prokuratuur ei 
ole pädev või kui Euroopa Prokuratuur ei 
teosta oma pädevust. Liikmesriigid, kes ei 
osale tõhustatud koostöös Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel, võivad jätkuvalt 
taotleda Eurojusti toetust kõigil juhtudel, 
mis on seotud liidu finantshuve 
kahjustavate kuritegudega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Eurojustile tuleb luua selline 
haldus- ja juhtimisstruktuur, mis võimaldab 
tal oma ülesandeid tõhusamalt täita ja mis 
järgib liidu ametite suhtes kohaldatavaid 
põhimõtteid, säilitades samas Eurojustile 
iseloomuliku eripära ja tagades tema 
operatiivtegevuse sõltumatuse. Selleks 
tuleb selgemalt määratleda liikmesriikide 
liikmete, kolleegiumi ja haldusdirektori 
ülesanded ning luua juhatus.

(12) Eurojustile tuleb luua selline 
haldus- ja juhtimisstruktuur, mis võimaldab 
tal oma ülesandeid alati kooskõlas ELi 
põhiõiguste hartaga tõhusamalt täita ja 
mis järgib liidu ametite suhtes 
kohaldatavaid põhimõtteid, säilitades 
samas Eurojustile iseloomuliku eripära ja 
tagades tema operatiivtegevuse 
sõltumatuse. Selleks tuleb selgemalt 
määratleda liikmesriikide liikmete, 
kolleegiumi ja haldusdirektori ülesanded 
ning luua juhatus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kui kolleegium täidab oma 
juhtimisülesandeid, peaks komisjon olema 
seal esindatud, samuti peaks komisjon 
olema esindatud juhatuses, et tagada 
Eurojusti operatiivtegevust mittehõlmav 
järelevalve ja strateegiline juhendamine.

(15) Kui kolleegium arutab või võtab 
vastu haldusteemasid, peaks komisjon 
olema seal esindatud, samuti peaks 
komisjon olema esindatud juhatuses, et 
tagada Eurojusti operatiivtegevust 
mittehõlmav järelevalve ja strateegiline 
juhendamine.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Eurojusti täieliku iseseisvuse ja 
sõltumatuse tagamiseks tuleks talle anda 
iseseisev eelarve, mille peamine tuluallikas 
on liidu eelarvest laekuv osamakse, välja 
arvatud liikmesriikide liikmete ja 
abipersonali töötasud ja hüvitised, mille 
katavad nende päritoluliikmesriigid. 
Kohaldada tuleks liidu eelarvemenetlust 
liidu osamakse ja võimalike muude 
toetuste suhtes, mida makstakse liidu 
üldeelarvest. Raamatupidamisarvestust 
peaks auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

(30) Eurojusti täieliku iseseisvuse ja 
sõltumatuse tagamiseks tuleks talle anda 
iseseisev eelarve, mille peamine tuluallikas 
on liidu eelarvest laekuv osamakse, välja 
arvatud liikmesriikide liikmete ja 
abipersonali töötasud ja hüvitised, mille 
katavad nende päritoluliikmesriigid. 
Kohaldada tuleks liidu eelarvemenetlust 
liidu osamakse ja võimalike muude 
toetuste suhtes, mida makstakse liidu 
üldeelarvest. Raamatupidamisarvestust 
peaks auditeerima Euroopa Kontrollikoda
ja sellele tuleb saada Euroopa Parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni heakskiit.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Eurojusti täieliku iseseisvuse ja 
sõltumatuse tagamiseks tuleks talle anda 
iseseisev eelarve, mille peamine tuluallikas 
on liidu eelarvest laekuv osamakse, välja 
arvatud liikmesriikide liikmete ja 
abipersonali töötasud ja hüvitised, mille 
katavad nende päritoluliikmesriigid. 
Kohaldada tuleks liidu eelarvemenetlust 
liidu osamakse ja võimalike muude 
toetuste suhtes, mida makstakse liidu 
üldeelarvest. Raamatupidamisarvestust 
peaks auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

(30) Eurojusti täieliku iseseisvuse ja 
sõltumatuse tagamiseks tuleks talle anda 
iseseisev eelarve, millest piisab Eurojusti 
nõuetekohaseks tegevuseks ja mille 
peamine tuluallikas on liidu eelarvest 
laekuv osamakse, välja arvatud 
liikmesriikide liikmete ja abipersonali 
töötasud ja hüvitised, mille katavad nende 
päritoluliikmesriigid. Kohaldada tuleks 
liidu eelarvemenetlust liidu osamakse ja 
võimalike muude toetuste suhtes, mida 
makstakse liidu üldeelarvest. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Eurojusti pädevus hõlmab 1. lisas 
loetletud kuriteoliike. Samas ei kuulu 
Eurojusti pädevusse Euroopa 
Prokuratuuri pädevusse kuuluvad 
kuriteod.

1. Eurojusti pädevus hõlmab 1. lisas 
loetletud kuriteoliike. Samas ei teosta 
Eurojust üldjuhul oma pädevust 
kuritegude puhul, mille suhtes teostab 
oma pädevust Euroopa Prokuratuur. 
Erandina sellest üldreeglist teostab 
Eurojust oma pädevust kuritegude suhtes, 
mis:

– hõlmavad tõhustatud koostöös 
osalevaid liikmesriike, kuid kelle suhtes 
Euroopa Prokuratuur ei teosta oma 
pädevust;

– hõlmavad liikmesriike, kes ei osale 
tõhustatud koostöös Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel, ja kui seda 
taotlevad need liikmesriigid või Euroopa 
Prokuratuur.

Selleks konsulteerivad Eurojust, Euroopa 
Prokuratuur ja asjaomased liikmesriigid 
omavahel ning teevad üksteisega 
koostööd. Käesoleva lõike kohase 
pädevuse teostamisega seotud praktilisi 
üksikasju reguleeritakse artikli 38 lõikes 
2 a osutatud töökorras.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) toetab Europoli ja teiste liidu 
asutuste väljaarendatud liidu eriteadmiste 
keskuseid;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oma ülesannete täitmisel võib 
Eurojust koos omapoolse põhjendusega 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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paluda asjaomase liikmesriigi pädeval 
asutustel:

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eurojust võib ka: (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) osaleda vajaduse korral ühistes 
uurimisrühmades, sealhulgas nende 
moodustamises;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolleegiumi moodustavad: 1. Kolleegiumi moodustavad kõik 
liikmesriikide liikmed operatiivküsimuste 
korral ning juhtimis- ja haldusteemade 
arutamisel või nendel teemadel otsuste 
vastuvõtmisel lisaks kaks komisjoni 
esindajat.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE536.024v02-00 8/23 AD\1134192ET.docx

ET

a) kõik liikmesriikide liikmed, kui 
kolleegium täidab artiklis 4 loetletud 
operatiivülesandeid;

välja jäetud

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõik liikmesriikide liikmed ja kaks 
komisjoni esindajat, kui kolleegium täidab 
artiklis 14 loetletud juhtimisülesandeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolleegium võtab otsused vastu 
oma liikmete häälteenamusega, kui ei ole 
ette nähtud teisiti.

1. Kolleegium võtab otsused vastu 
oma liikmete häälteenamusega, kui ei ole 
ette nähtud teisiti ja kui ei jõuta 
üksmeelele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) võtab vastu oma liikmete huvide 
konfliktide ennetamise ja ohjamise reeglid;

f) võtab vastu oma liikmete huvide 
konfliktide avastamise ja ennetamise või
ohjamise reeglid;
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas personalieeskirja 
artikliga 110 võtab kolleegium vastu 
personalieeskirja artikli 2 lõikel 1 ja muude 
teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 
põhineva otsuse, millega delegeeritakse 
ametisse nimetava asutuse volitused 
haldusdirektorile ja määratakse tingimused, 
mille kohaselt saab kõnealuse volituste 
delegeerimise peatada. Haldusdirektoril on 
õigus need volitused edasi delegeerida.

2. Kooskõlas personalieeskirja 
artikliga 110 võtab kolleegium vastu 
personalieeskirja artikli 2 lõikel 1 ja muude 
teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 
põhineva otsuse, millega delegeeritakse 
ametisse nimetava asutuse volitused 
haldusdirektorile ja määratakse tingimused, 
mille kohaselt saab kõnealuse volituste 
delegeerimise peatada. Haldusdirektoril on 
õigus need volitused edasi delegeerida. 
Haldusdirektor annab järgmisel 
kolleegiumi koosolekul aru volituste 
delegeerimisest või nende edasi 
delegeerimisest.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kiireloomulised asjaolud seda 
nõuavad, võib kolleegium otsustada 
haldusdirektorile delegeeritud ja viimase 
poolt edasi delegeeritud ametisse nimetava 
asutuse volitused ajutiselt peatada ja 
kasutada neid ise või delegeerida need 
ühele oma liikmele või mõnele muule 
ameti töötajatele kui haldusdirektor.

3. Kui kiireloomulised asjaolud seda 
nõuavad, võib kolleegium põhjendatud 
otsusega otsustada haldusdirektorile 
delegeeritud ja viimase poolt edasi 
delegeeritud ametisse nimetava asutuse 
volitused ajutiselt peatada ja kasutada neid 
ise või delegeerida need ühele oma 
liikmele või mõnele muule Eurojusti 
töötajale kui haldusdirektor. Kolleegium 
teavitab komisjoni ja Euroopa Parlamenti 
kirjalikult viie tööpäeva jooksul sellistest 
peatamise otsustest, esitab üksikasjalikud 
põhjused ja täpsustab ameti juhtimise uue 
või ajutise korra rakenduseeskirju. 
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusdirektori nimetab ametisse 
kolleegium komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast pärast avatud ja läbipaistvat 
valikumenetlust. Haldusdirektoriga 
lepingu sõlmimisel esindab Eurojusti 
kolleegiumi president.

2. Haldusdirektori nimetab ametisse 
kolleegium, võttes arvesse tema pädevust, 
dokumenteeritud haldus- ja 
juhtimisoskust ja asjakohaseid kogemusi
komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast 
pärast osalemiskutse avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas ja muudes allikates 
vastavalt Eurojusti töökorrale ning avatud 
ja läbipaistva konkursi tulemusel.
Kolleegium võtab otsuse vastu kooskõlas 
Euroopa Parlamendi arvamusega, mis
põhineb kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni ühisel 
soovitusel. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse nimetamist vastab 
kolleegiumi välja valitud kandidaat 
Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni liikmete 
küsimustele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusdirektori ametiaeg on viis
aastat. Selle ajavahemiku lõpus viib 
komisjon läbi hindamise, milles 
arvestatakse hinnangut haldusdirektori 

3. Haldusdirektori ametiaeg on neli
aastat. Selle ajavahemiku lõpus viib 
komisjon läbi hindamise, milles 
arvestatakse hinnangut haldusdirektori 
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tegevusele. tegevusele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolleegium, tegutsedes vastavalt 
komisjoni ettepanekule, milles võetakse 
arvesse lõikes 3 osutatud hinnangut, võib 
ühel korral pikendada haldusdirektori 
ametiaega mitte rohkem kui viieks aastaks.

4. Kolleegium, tegutsedes vastavalt 
komisjoni ettepanekule, milles võetakse 
arvesse lõikes 3 osutatud hinnangut, võib 
ühel korral pikendada haldusdirektori 
ametiaega mitte rohkem kui neljaks
aastaks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Haldusdirektor on 
aruandekohustuslik kolleegiumi ja 
juhatuse ees.

6. Haldusdirektor on 
aruandekohustuslik kolleegiumi ees.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Haldusdirektori võib ametist 
tagandada ainult kolleegiumi otsusega 
komisjoni ettepanekul.

7. Haldusdirektori võib ametist 
tagandada ainult kolleegiumi otsusega selle 
liikmete kahekolmandikulise 
häälteenamuse alusel komisjoni 
ettepanekul.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) sise- ja välisauditite aruannete, f) sise- ja välisauditite aruannete, 
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hindamiste ja uurimiste, sealhulgas 
Euroopa andmekaitseinspektori ja Euroopa 
Pettusevastase Ameti (OLAF) koostatud 
järeldustega arvestamiseks tegevuskava 
koostamine ning kaks korda aastas 
juhatusele, komisjonile ja Euroopa 
andmekaitseinspektorile edusammudest 
aruandmine;

hindamiste ja uurimiste, sealhulgas 
Euroopa andmekaitseinspektori ja Euroopa 
Pettusevastase Ameti (OLAF) koostatud 
järeldustega arvestamiseks tegevuskava 
koostamine ning kaks korda aastas 
juhatusele, komisjonile, Euroopa 
Parlamendile ja Euroopa 
andmekaitseinspektorile edusammudest 
aruandmine;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) kuue kuu jooksul alates selle 
loomise kuupäevast huvide konfliktide 
ennetamise ja haldamise strateegia 
kehtestamine;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) rikkumisest teatajate kaitset 
käsitleva strateegia koostamine.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusdirektor esitab iga strateegia 
juhatusele. Haldusdirektor kehtestab iga 
strateegia (pettusevastase võitluse 
strateegia, huvide konfliktide ennetamise 
ja haldamise strateegia ning rikkumisest 
teatajate kaitset käsitlev strateegia) ja selle 
rakenduseeskirjade jaoks korrapärase 
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läbivaatamiskorra. Esimene 
läbivaatamine toimub kuus kuud pärast 
kolme strateegia koostamist.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eurojust loob ja säilitab Euroopa 
Prokuratuuriga erisuhte, mis põhineb 
tihedal koostööl ning nendevaheliste 
korralduslike, haldus- ja juhtimisalaste 
suhete arendamisel, nagu on määratletud 
allpool. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
ja ühiste probleemide arutamiseks 
kohtuvad Euroopa prokurör ja Eurojusti 
president regulaarselt.

1. Eurojust loob ja säilitab Euroopa 
Prokuratuuriga erisuhte, mis põhineb 
tihedal koostööl ning nendevaheliste 
korralduslike, haldus- ja juhtimisalaste 
suhete arendamisel, nagu on määratletud 
allpool. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
kohtuvad Euroopa prokurör ja Eurojusti 
president regulaarselt, et arutada ühiseid 
probleeme ja koostada liidu finantshuvide 
kaitset käsitlev tegevuskava, milles 
võetakse arvesse nende vastavaid 
pädevusvaldkondi.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurojust toetab Euroopa Prokuratuuri 
tegevust oma töötajate teenuste kaudu.
Kõnealune toetus hõlmab igal juhul:

Euroopa Prokuratuur võib tugineda 
Eurojusti haldustoele ja -vahenditele.
Sellel eesmärgil võib Eurojust osutada 
Euroopa Prokuratuurile ühist huvi 
pakkuvaid teenuseid.

Pakutavate teenuste üksikasjad 
sätestatakse Eurojusti ja Euroopa 
Prokuratuuri vahelises lepingus.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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a) tehnilist abi aastaeelarve ja ühe- ja 
mitmeaastast programmitööd kirjeldava 
programmidokumendi ja 
majandamiskava koostamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tehnilist abi töötajate värbamiseks 
ja nende karjääri juhtimiseks;

välja jäetud

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) turvateenuseid; välja jäetud

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) infotehnoloogiateenuseid; välja jäetud

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) finantsjuhtimis-, raamatupidamis-
ja auditeerimisteenuseid;

välja jäetud

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) muid ühist huvi pakkuvaid 
teenuseid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutavate teenuste üksikasjad 
sätestatakse Eurojusti ja Euroopa 
Prokuratuuri vahelises lepingus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. OLAF võib oma volituste piires 
panustada Eurojusti 
koordineerimistegevusse seoses liidu 
finantshuvide kaitsmisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr …/2013 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta, millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus 
(Euratom) nr 1074/1999.

2. OLAF võib oma volituste piires 
panustada Eurojusti 
koordineerimistegevusse seoses liidu 
finantshuvide kaitsmisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta, millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus 
(Euratom) nr 1074/1999.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teabe vastuvõtmiseks ja 
edastamiseks Eurojusti ja OLAFi vahel 
ning ilma et see piiraks artikli 8 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
Eurojusti liikmesriikide liikmeid käsitataks 
liikmesriikide pädevate asutustena ainult 
määruse (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 

3. Teabe vastuvõtmiseks ja 
edastamiseks Eurojusti ja OLAFi vahel 
ning ilma et see piiraks artikli 8 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
Eurojusti liikmesriikide liikmeid käsitataks 
liikmesriikide pädevate asutustena ainult 
määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 
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määruse (Euratom) nr 1074/199919
tähenduses. Teabevahetus OLAFi ja 
liikmesriikide liikmete vahel ei piira teavet, 
mida tuleb nimetatud määruste alusel anda 
teistele pädevatele asutustele.

(Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdluste kohta) tähenduses. 
Teabevahetus OLAFi ja liikmesriikide 
liikmete vahel ei piira teavet, mida tuleb 
nimetatud määruste alusel anda teistele 
pädevatele asutustele.

_________________

19 EÜT L 136, 31.5.1999, lk. 8.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eurojust võib luua töösuhteid
artikli 38 lõikes 1 nimetatud üksustega. 

1. Eurojust võib koostada 
vastastikuse mõistmise memorandumeid
artikli 38 lõikes 1 nimetatud üksustega. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa prokurör võib erandina 
lõikest 1 anda üksikjuhtumipõhiselt loa 
edastada isikuandmeid kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele või Interpolile, kui:

2. Euroopa prokurör võib erandina 
lõikest 1 anda üksikjuhtumipõhiselt loa 
edastada isikuandmeid kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele või Interpolile ainult 
juhul, kui on täidetud üks või mitu 
järgmistest tingimustest:

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) andmete edastamine on muul viisil 
vajalik või seaduste kohaselt nõutav liidu 
või tema liikmesriikide üldiste huvidega 
seotud olulistel põhjustel, nagu on 
sätestatud liidu või liikmesriikide õiguses, 
või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks 

c) andmete edastamine on muul viisil 
vajalik või seaduste kohaselt nõutav liidu 
või tema liikmesriikide üldiste huvidega 
seotud olulistel põhjustel, nagu on 
sätestatud liidu või liikmesriikide õiguses, 
või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks 
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või kaitsmiseks või või kaitsmiseks;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad Eurojusti toetuseks ettenähtud 
assigneeringud.

6. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad Eurojusti toetuseks ettenähtud 
ELi assigneeringud.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eurojusti peaarvepidaja esitab igale 
eelarveaastale järgneva aasta 1. märtsiks 
komisjoni peaarvepidajale ja
kontrollikojale esialgse 
raamatupidamisaruande.

1. Eurojusti peaarvepidaja esitab igale 
eelarveaastale järgneva aasta 1. märtsiks 
nii komisjoni peaarvepidajale kui ka
kontrollikojale esialgse 
raamatupidamisaruande.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eurojust saadab eelarveaastale 
järgneva aasta 31. märtsiks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 
eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande.

2. Eurojust saadab eelarveaastale 
järgneva aasta 31. märtsiks nii Euroopa 
Parlamendile, nõukogule kui ka
kontrollikojale eelarvehalduse ja 
finantsjuhtimise aruande.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. Eurojusti eelarve täitmisele annab 
heakskiidu Euroopa Parlament nõukogu 
soovituse alusel Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu artiklis 319 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklites 164–166 
sätestatud menetluse alusel ning 
tuginedes kontrollikoja auditiaruandele. 

Juhul kui Euroopa Parlament keeldub 
heakskiidu andmisest, esitab 
haldusdirektor oma lahkumisavalduse 
kolleegiumile, kes teeb lõpliku otsuse 
sõltuvalt asjaoludest.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolleegium võtab vastu otsuse, 
milles sätestatakse eeskirjad liikmesriikide 
ekspertide Eurojusti lähetamise kohta.

2. Kolleegium võtab vastu otsuse, 
milles sätestatakse eeskirjad liikmesriikide 
ekspertide Eurojusti lähetamise ja muude 
töötajate kasutamise kohta, eelkõige 
võimalike huvide konfliktide vältimiseks.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eurojust võtab asjakohaseid 
haldusmeetmeid huvide konfliktide 
vältimiseks, sh seoses töölt lahkumise 
järgsete probleemidega, tehes seda muu 
hulgas koolituse ja ennetusstrateegiate 
abil.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks muude käesolevas määruses 3. Lisaks muude käesolevas määruses 
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sätestatud teavitamis- ja 
nõupidamiskohustuste täitmisele edastab 
Eurojust Euroopa Parlamendile tema
teavitamiseks:

sätestatud teavitamis- ja 
nõupidamiskohustuste täitmisele edastab 
Eurojust Euroopa Parlamendile ja riikide 
parlamentidele asjaomaste riikide 
ametlikes keeltes nende teavitamiseks:

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eurojust avaldab oma veebisaidil 
juhatuse liikmete ning ametis töötavate ja 
välisekspertide nimekirja koos nende 
majanduslike huvide deklaratsioonide ja 
elulookirjeldustega. Kolleegiumi ja 
juhatuse koosolekute protokollid 
avaldatakse korrapäraselt.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lihtsustada võitlust 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1073/1999, ühineb 
Eurojust kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest 25. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
sisejuurdluste kohta ja võtab vastu kõikide 
Eurojusti töötajate suhtes kohaldatavad 
asjakohased sätted, kasutades kõnealuse 
kokkuleppe lisas esitatud vormi.

1. Selleks et lihtsustada võitlust 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt 
määrusele (EL) nr 883/2013, ühineb 
Eurojust kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest 25. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
sisejuurdluste kohta ja võtab vastu kõikide 
Eurojusti töötajate suhtes kohaldatavad 
asjakohased sätted, kasutades kõnealuse 
kokkuleppe lisas esitatud vormi.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Kontrollikojal on õigus 
auditeerida dokumentide põhjal ja 
kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid
ja alltöövõtjaid, kes on saanud Eurojustilt 
liidu vahendeid.

2. Euroopa Kontrollikoda auditeerib 
dokumentide põhjal või kohapealse 
kontrolli abil korrapäraselt Eurojusti 
tegevuse nõuetele vastavust ja 
tulemuslikkust kõigi toetusesaajate, 
töövõtjate ja alltöövõtjate puhul, kes on 
saanud Eurojustilt liidu vahendeid.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. OLAF võib vastavalt määruses 
(EÜ) nr 1073/1999 ning nõukogu määruses 
(Euratom, EÜ) nr 2185/9622 kehtestatud 
sätetele ja menetlustele teostada juurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi, et teha kindlaks, kas 
seoses Eurojusti rahastatud kuludega on 
esinenud liidu finantshuve kahjustavaid 
rikkumisi.

3. OLAF võib vastavalt määruses 
(EL) nr 883/2013 ning nõukogu määruses 
(Euratom, EÜ) nr 2185/9622 kehtestatud 
sätetele ja menetlustele teostada juurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi, et teha kindlaks, kas 
seoses Eurojusti rahastatud kuludega on 
esinenud liidu finantshuve kahjustavaid 
rikkumisi.

_________________ _________________

22 EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2. Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus 
(Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja 
inspekteerimist, et kaitsta Euroopa 
ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eurojusti töötajad, haldusdirektor 
ning kolleegiumi ja juhatuse liikmed 
annavad Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF) viivitamata ning 
seejuures oma vastutust kahtluse alla 
seadmata teada pettustest, millega nad on 
oma ülesannete või volituste täitmise 
käigus kokku puutunud. Kui nad seda 
kohustust ei täida, vastutavad nad 
isiklikult nende pettuste tagajärgede eest, 
millest nad olid teadlikud, kuid ei andnud 
OLAFile teada. 

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sugu; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sugu; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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