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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan syyttäjänvirastolla olisi 
oltava yksinomainen toimivalta tutkia
Euroopan unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavia rikoksia ja asettaa tekijät 
syytteeseen, kun taas Eurojustin pitäisi 
voida tukea kansallisia viranomaisia 
tällaisten rikosten tutkinnassa ja tekijöiden 
syytteeseenpanossa Euroopan 
syyttäjäviraston perustamisesta annetun 
asetuksen mukaisesti.

(5) Koska Euroopan syyttäjänvirasto 
perustetaan tiiviimmän yhteistyön 
puitteissa, asetus tiiviimmän yhteistyön 
toteuttamisesta Euroopan 
syyttäjänviraston perustamisessa 
velvoittaa ainoastaan jäsenvaltioita, jotka 
osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön. 
Tästä syystä niiden jäsenvaltioiden osalta, 
jotka eivät osallistu Euroopan 
syyttäjänviraston toimintaan, Eurojust on 
edelleen täysin toimivaltainen 
käsittelemään Euroopan unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia. 
Euroopan syyttäjänviraston toimintaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden osalta
Eurojustin pitäisi voida tukea kansallisia 
viranomaisia tällaisten rikosten tutkinnassa 
ja tekijöiden syytteeseenpanossa Euroopan 
syyttäjänviraston perustamisesta annetun 
asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan syyttäjänviraston ja 
Eurojustin toimivallan jakautuminen 
unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavissa rikoksissa on tarpeen 
määrittää selvästi. Eurojustin olisi voitava 
käyttää toimivaltaansa tapauksissa, joissa 
on mukana sekä jäsenvaltioita, jotka 
osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön 
Euroopan syyttäjänviraston 
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perustamisessa, että jäsenvaltioita, jotka 
eivät osallistu siihen. Tällaisissa 
tapauksissa Eurojustin olisi toimittava 
tiiviimpään yhteistyöhön 
osallistumattomien jäsenvaltioiden tai 
Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä. 
Eurojust on joka tapauksessa edelleen 
toimivaltainen käsittelemään unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia 
silloin, kun Euroopan syyttäjänvirasto ei 
ole toimivaltainen tai kun Euroopan 
syyttäjänvirasto ei käytä sillä olevaa 
toimivaltaa. Jäsenvaltiot, jotka eivät 
osallistu tiiviimpään yhteistyöhön 
Euroopan syyttäjänviraston 
perustamisessa, voivat edelleen pyytää 
Eurojustin tukea kaikissa unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia 
koskevissa tapauksissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Eurojustille on tarpeen luoda 
hallinto- ja johtamisrakenne, joka 
mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa 
tuloksellisemmin ja on EU:n virastoihin 
sovellettavien periaatteiden mukainen, 
säilyttäen samalla Eurojustin erityispiirteet 
ja suojellen sen riippumattomuutta 
operatiivisten tehtävien hoidossa. Tästä 
syystä olisi selvennettävä kansallisten 
jäsenten, kollegion ja hallintojohtajan 
tehtäviä sekä perustettava johtokunta.

(12) Eurojustille on tarpeen luoda 
hallinto- ja johtamisrakenne, joka 
mahdollistaa tehtävien hoitamisen aiempaa 
tuloksellisemmin aina Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisesti ja joka on 
EU:n virastoihin sovellettavien 
periaatteiden mukainen, säilyttäen samalla 
Eurojustin erityispiirteet ja suojellen sen 
riippumattomuutta operatiivisten tehtävien 
hoidossa. Tästä syystä olisi selvennettävä 
kansallisten jäsenten, kollegion ja 
hallintojohtajan tehtäviä sekä perustettava 
johtokunta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komission olisi oltava edustettuna (15) Komission olisi oltava edustettuna 
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johtokunnassa sekä kollegiossa tämän 
hoitaessa hallinnollisia tehtäviään ja 
huolehdittava Eurojustin muita kuin 
operatiivisia kysymyksiä koskevasta 
valvonnasta ja strategisesta ohjauksesta.

johtokunnassa sekä kollegiossa tämän 
keskustellessa hallinnollisista asioista tai 
päättäessä niistä ja huolehdittava 
Eurojustin muita kuin operatiivisia 
kysymyksiä koskevasta valvonnasta ja 
strategisesta ohjauksesta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Eurojustin täyden 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava oma talousarvio, jonka varat 
muodostuvat olennaiselta osin Euroopan 
unionin talousarviosta saatavasta 
rahoitusosuudesta lukuun ottamatta 
kansallisten jäsenten ja avustavien 
henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista 
vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. 
Unionin talousarviomenettelyä olisi 
noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat 
unionin rahoitusosuus tai muut unionin 
yleisestä talousarviosta maksettavat 
avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen 
olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

(30) Eurojustin täyden 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava oma talousarvio, jonka varat 
muodostuvat olennaiselta osin Euroopan 
unionin talousarviosta saatavasta 
rahoitusosuudesta lukuun ottamatta 
kansallisten jäsenten ja avustavien 
henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista 
vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. 
Unionin talousarviomenettelyä olisi 
noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat 
unionin rahoitusosuus tai muut unionin 
yleisestä talousarviosta maksettavat 
avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen 
olisi suoritettava viraston tilintarkastus ja 
Euroopan parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan olisi hyväksyttävä 
tai hylättävä se.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Eurojustin täyden 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava oma talousarvio, jonka varat 
muodostuvat olennaiselta osin Euroopan 
unionin talousarviosta saatavasta 
rahoitusosuudesta lukuun ottamatta 
kansallisten jäsenten ja avustavien 

(30) Eurojustin täyden 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sillä 
olisi oltava oma, riittävän suuruinen
talousarvio, jonka turvin se voi tehdä 
työtään asianmukaisesti ja jonka varat 
muodostuvat olennaiselta osin Euroopan 
unionin talousarviosta saatavasta 
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henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista 
vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. 
Unionin talousarviomenettelyä olisi 
noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat 
unionin rahoitusosuus tai muut unionin 
yleisestä talousarviosta maksettavat 
avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen 
olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

rahoitusosuudesta lukuun ottamatta 
kansallisten jäsenten ja avustavien 
henkilöiden palkkoja ja palkkioita, joista 
vastaa heidät lähettänyt jäsenvaltio. 
Unionin talousarviomenettelyä olisi 
noudatettava siltä osin kuin kyseessä ovat 
unionin rahoitusosuus tai muut unionin 
yleisestä talousarviosta maksettavat 
avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen 
olisi suoritettava viraston tilintarkastus.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurojustin toimivalta kattaa 
liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. 
Sen toimivalta ei kuitenkaan kata rikoksia, 
jotka kuuluvat Euroopan 
syyttäjänviraston toimivaltaan.

1. Eurojustin toimivalta kattaa 
liitteessä 1 luetellut rikollisuuden muodot. 
Eurojust ei kuitenkaan yleensä käytä 
toimivaltaansa rikoksissa, joissa 
Euroopan syyttäjänvirasto käyttää 
toimivaltaansa. Poikkeuksena tähän 
yleissääntöön Eurojust käyttää 
toimivaltaansa rikosasioissa,

– joissa on mukana tiiviimpään 
yhteistyöhön osallistuvia jäsenvaltioita 
mutta joissa Euroopan syyttäjänvirasto ei 
käytä toimivaltaansa;

– joissa on mukana jäsenvaltioita, 
jotka eivät osallistu tiiviimpään 
yhteistyöhön Euroopan syyttäjänviraston 
perustamisessa, näiden jäsenvaltioiden tai 
Euroopan syyttäjänviraston pyynnöstä.

Tätä varten Eurojust, Euroopan 
syyttäjänvirasto ja kyseiset jäsenvaltiot 
neuvottelevat ja tekevät yhteistyötä 
keskenään. Tämän kohdan mukaisen 
toimivallan käytön käytännön 
yksityiskohtia säännellään 38 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitetuilla 
yhteistyöjärjestelyillä.

Tarkistus 8
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tukee Europolin ja muiden 
unionin elinten kehittämiä erikoistuneita 
unionin asiantuntijakeskuksia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Eurojust voi tehtäviään hoitaessaan 
pyytää, perustellen pyyntönsä, 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia

2. (Tarkistus ei vaikuta 
suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Eurojust voi myös 3. (Tarkistus ei vaikuta 
suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) osallistua tarvittaessa yhteisten 
tutkintaryhmien toimintaan, niiden 
perustaminen mukaan lukien;

Tarkistus 12



PE536.024v02-00 8/24 AD\1134192FI.docx

FI

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kollegio käsittää 1. Kollegio käsittää kaikki kansalliset 
jäsenet operatiivisia asioita varten ja 
lisäksi silloin, kun keskustellaan johtoon 
liittyvistä tai hallinnollisista asioita tai 
hyväksytään niitä, kaksi komission 
edustajaa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki kansalliset jäsenet kollegion 
hoitaessa 4 artiklan mukaisia operatiivisia 
tehtäviään;

Poistetaan.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaikki kansalliset jäsenet ja kaksi 
komission edustajaa kollegion hoitaessa 
14 artiklan mukaisia 
hallinnointitehtäviään.

Poistetaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ellei toisin mainita, kollegio tekee 
päätökset jäsentensä enemmistöllä.

1. Ellei toisin mainita ja kun 
yksimielisyyteen ei päästä, kollegio tekee 
päätökset jäsentensä enemmistöllä.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) hyväksyy säännöt jäseniinsä 
liittyvien eturistiriitojen ehkäisemistä ja 
hallintaa varten;

f) hyväksyy säännöt jäseniinsä 
liittyvien eturistiriitojen havaitsemista ja
ehkäisemistä tai hallintaa varten;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kollegio tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen valtuudet 
hallintojohtajalle ja määritellään 
olosuhteet, joissa valtuuksien siirto voidaan 
keskeyttää. Hallintojohtajalla on lupa 
siirtää nämä valtuudet edelleen.

2. Kollegio tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen valtuudet 
hallintojohtajalle ja määritellään 
olosuhteet, joissa valtuuksien siirto voidaan 
keskeyttää. Hallintojohtajalla on lupa 
siirtää nämä valtuudet edelleen. 
Hallintojohtaja ilmoittaa seuraavassa 
kollegion kokouksessa toteuttamastaan 
valtuuksien siirrosta tai edelleensiirrosta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellyttävät, kollegio voi tekemällään 
päätöksellä tilapäisesti keskeyttää 

3. Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellyttävät, kollegio voi tekemällään 
perustellulla päätöksellä tilapäisesti 
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nimittävän viranomaisen valtuuksien 
siirron hallintojohtajalle ja hänen edelleen 
toteuttamansa nimittävän viranomaisen 
valtuuksien siirron ja käyttää kyseisiä 
valtuuksia itse tai siirtää ne jollekin 
jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön 
kuuluvalle, joka on muu kuin 
hallintojohtaja.

keskeyttää nimittävän viranomaisen 
valtuuksien siirron hallintojohtajalle ja 
hänen edelleen toteuttamansa nimittävän 
viranomaisen valtuuksien siirron ja käyttää 
kyseisiä valtuuksia itse tai siirtää ne 
jollekin jäsenistään tai jollekulle 
Eurojustin henkilöstöön kuuluvalle, joka 
on muu kuin hallintojohtaja. Kollegio 
ilmoittaa näistä keskeyttämispäätöksistä 
komissiolle ja Euroopan parlamentille 
kirjallisesti viiden työpäivän kuluessa, 
esittää niiden yksityiskohtaiset syyt ja 
määrittää viraston hallinnointia 
koskevien uusien tai väliaikaisten 
säännösten täytäntöönpanosäännökset. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kollegio nimittää hallintojohtajan 
niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat 
komission avointa ja läpinäkyvää 
valintamenettelyä noudattaen laatimassa 
luettelossa. Hallintojohtajan työsopimusta 
tehtäessä Eurojustia edustaa kollegion 
puheenjohtaja.

2. Kollegio nimittää hallintojohtajan 
tämän ansioiden ja todistuksin 
osoitettujen hallinnollisten taitojen ja 
johtamistaitojen sekä tehtävään 
soveltuvan kokemuksen perusteella 
komission esittämästä ehdokasluettelosta, 
joka on laadittu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja muissa lähteissä 
julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön 
jälkeen, Eurojustin työjärjestyksen 
mukaisesti ja avoimen ja läpinäkyvän 
kilpailun perusteella. Kollegio tekee 
päätöksensä Euroopan parlamentin 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan ja talousarvion 
valvontavaliokunnan yhteiseen 
suositukseen perustuvan parlamentin 
lausunnon mukaisesti. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Ennen nimittämistään kollegion valitsema 
ehdokas vastaa Euroopan parlamentin 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan ja talousarvion 
valvontavaliokunnan jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintojohtajan toimikausi on viisi
vuotta. Toimikauden päättymiseen 
mennessä komissio laatii arvion, jossa 
tarkastellaan hallintojohtajan suoriutumista 
tehtävistään.

3. Hallintojohtajan toimikausi on 
neljä vuotta. Toimikauden päättymiseen 
mennessä komissio laatii arvion, jossa 
tarkastellaan hallintojohtajan suoriutumista 
tehtävistään.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kollegio voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3
kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa 
hallintojohtajan toimikautta kerran 
enintään viideksi vuodeksi.

4. Kollegio voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 
3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa 
hallintojohtajan toimikautta kerran 
enintään neljäksi vuodeksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hallintojohtaja vastaa 
toiminnastaan kollegiolle ja johtokunnalle.

6. Hallintojohtaja vastaa 
toiminnastaan kollegiolle.

Tarkistus 24
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Hallintojohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se 
tekee komission ehdotuksen perusteella.

7. Hallintojohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan kollegion päätöksellä, jonka se 
tekee komission ehdotuksen perusteella
jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toimintasuunnitelman laatiminen 
sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen 
raporttien, arviointien ja tutkimusten sekä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun ja OLAFin 
tutkimusten päätelmien perusteella ja 
raportointi edistymisestä johtokunnalle, 
komissiolle ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle kahdesti vuodessa;

f) toimintasuunnitelman laatiminen 
sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen 
raporttien, arviointien ja tutkimusten sekä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun ja OLAFin 
tutkimusten päätelmien perusteella ja 
raportointi edistymisestä johtokunnalle, 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle kahdesti 
vuodessa;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja 
hallintaa koskevan strategian laatiminen 
kuuden kuukauden kuluessa sen 
perustamisesta;
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) väärinkäytösten paljastajien 
suojelua koskevan strategian laatiminen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hallintojohtaja toimittaa kunkin 
strategian johtokunnan käsiteltäväksi. 
Hallintojohtaja tarkastelee säännöllisesti 
kutakin strategiaa 
(petostentorjuntastrategia, eturistiriitojen 
ennaltaehkäisy ja hallinta sekä 
väärinkäytösten paljastajien suojelu) ja 
sen täytäntöönpanosäännöksiä. 
Ensimmäinen uudelleentarkastelu 
tehdään kuuden kuukauden kuluessa 
kyseisten kolmen strategian 
vahvistamisesta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurojust luo Euroopan 
syyttäjänvirastoon erityissuhteen ja 
ylläpitää sitä tiiviin yhteistyön sekä 
virastojen välisten, jäljempänä 
määriteltyjen operatiivisten ja 
hallinnollisten yhteyksien kautta. Tätä 
varten Euroopan syyttäjä ja Eurojustin 

1. Eurojust luo Euroopan 
syyttäjänvirastoon erityissuhteen ja 
ylläpitää sitä tiiviin yhteistyön sekä 
virastojen välisten, jäljempänä 
määriteltyjen operatiivisten ja 
hallinnollisten yhteyksien kautta. Tätä 
varten Euroopan syyttäjä ja Eurojustin 
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puheenjohtaja tapaavat säännöllisesti ja 
keskustelevat molempia kiinnostavista 
kysymyksistä.

puheenjohtaja tapaavat säännöllisesti ja 
keskustelevat molempia kiinnostavista 
kysymyksistä ja laativat unionin 
taloudellisten etujen suojelua koskevan 
toimintasuunnitelman, jossa otetaan 
huomioon niiden kummankin toimivalta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurojust tukee Euroopan 
syyttäjänviraston toimintaa henkilöstönsä 
suorittamien palvelujen kautta. Tuki 
kattaa ainakin seuraavat:

Euroopan syyttäjänvirasto voi saada 
Eurojustin hallinnolta tukipalveluja ja 
hyödyntää sen resursseja. Tätä varten 
Eurojust voi tarjota Euroopan 
syyttäjänvirastolle yhteisen edun mukaisia 
palveluja.

Suoritettavien palvelujen yksityiskohdista 
määrätään Eurojustin ja Euroopan 
syyttäjänviraston välillä tehtävässä 
sopimuksessa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tekninen tuki vuotuisen 
talousarvion, vuotuisen ja monivuotisen 
ohjelmasuunnittelun kattavan ohjelma-
asiakirjan ja hallintosuunnitelman 
laatimisessa;

Poistetaan.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tekninen tuki henkilöstön 
palvelukseenotossa ja uranhallinnassa;

Poistetaan.



AD\1134192FI.docx 15/24 PE536.024v02-00

FI

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) turvapalvelut; Poistetaan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietotekniset palvelut; Poistetaan.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) taloushallinto-, kirjanpito- ja 
tilintarkastuspalvelut;

Poistetaan.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut yhteisen edun mukaiset 
palvelut.

Poistetaan.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suoritettavien palveluiden 
yksityiskohdista määrätään Eurojustin ja 
Euroopan syyttäjänviraston välillä 
tehtävässä sopimuksessa.

Poistetaan.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan petoksentorjuntavirasto 
voi osallistua Eurojustin 
koordinointityöhön unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi sen toimivallan 
mukaan, joka sille myönnetään Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 
ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 
1074/1999 kumoamisesta annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella N:o …/2013.

2. Euroopan petoksentorjuntavirasto 
voi osallistua Eurojustin 
koordinointityöhön unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi sen toimivallan 
mukaan, joka sille myönnetään Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 
N:o 883/2013.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tietojen vastaanottamiseksi ja 
lähettämiseksi Eurojustin ja OLAFin 
välillä ja tämän rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että Eurojustin kansallisia 
jäseniä pidetään jäsenvaltion 
toimivaltaisina viranomaisina ainoastaan 
sovellettaessa asetusta (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetusta (Euratom) 
N:o 1074/199919. OLAFin ja kansallisten 
jäsenten välinen tietojenvaihto ei vaikuta 
tietoihin, jotka on näiden asetusten nojalla 
toimitettava muille toimivaltaisille 
viranomaisille.

3. Tietojen vastaanottamiseksi ja 
lähettämiseksi Eurojustin ja OLAFin 
välillä ja tämän rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista, jäsenvaltioiden on 
huolehdittava, että Eurojustin kansallisia 
jäseniä pidetään jäsenvaltion 
toimivaltaisina viranomaisina ainoastaan 
sovellettaessa Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, 
Euratom) N:o 883/2013. OLAFin ja 
kansallisten jäsenten välinen tietojenvaihto 
ei vaikuta tietoihin, jotka on näiden 
asetusten nojalla toimitettava muille 
toimivaltaisille viranomaisille.

_________________

19 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurojust voi sopia käytännön 
yhteistyöjärjestelyistä 38 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen 
kanssa. 

1. Eurojust voi tehdä 
yhteisymmärryspöytäkirjan 38 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen 
kanssa. 

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Eurojust voi poiketen siitä, mitä 1
kohdassa säädetään, antaa luvan 
henkilötietojen siirtämiseen kolmansille 
maille, kansainvälisille järjestöille tai 
Interpolille tapauskohtaisesti, jos

2. Eurojust voi poiketen siitä, mitä 
1 kohdassa säädetään, antaa luvan 
henkilötietojen siirtämiseen kolmansille 
maille, kansainvälisille järjestöille tai
Interpolille tapauskohtaisesti vain, jos yksi 
tai useampi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siirto on muutoin välttämätön tai 
lain vaatima unionin tai sen jäsenvaltioiden 
tärkeän, unionin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä tunnustetun yleisen edun 
turvaamiseksi tai oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi; tai

c) siirto on muutoin välttämätön tai 
lain vaatima unionin tai sen jäsenvaltioiden 
tärkeän, unionin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä tunnustetun yleisen edun 
turvaamiseksi tai oikeusvaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
Eurojustille tarkoitetun rahoitusosuuden.

6. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
unionin rahoitusosuuden Eurojustille.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurojustin tilinpitäjä toimittaa 
alustavan tilinpäätöksen komission 
tilinpitäjälle ja
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 1 päivänä.

1. Eurojustin tilinpitäjä toimittaa 
alustavan tilinpäätöksen sekä komission 
tilinpitäjälle että
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 1 päivänä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurojust toimittaa selvityksen 
varainhoitovuoden talousarvio- ja 
varainhallinnosta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31 päivänä.

2. Eurojust toimittaa selvityksen 
varainhoitovuoden talousarvio- ja 
varainhallinnosta sekä Euroopan 
parlamentille, neuvostolle että
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31 päivänä.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston suosituksesta vastuuvapauden 
Eurojustin talousarvion toteuttamisesta 
noudattaen menettelyä, joka vastaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 319 artiklassa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
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Euratom) N:o 966/2012 164–166 
artiklassa säädettyä menettelyä, ja 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomuksen perusteella. 

Jos Euroopan parlamentti ei myönnä 
vastuuvapautta, hallintojohtaja esittää 
eroanomuksensa kollegiolle, joka tekee 
lopullisen päätöksensä olosuhteet 
huomioon ottaen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kollegio tekee päätöksen, jossa 
annetaan säännökset kansallisten 
asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä 
Eurojustin palvelukseen.

2. Kollegio tekee päätöksen, jossa 
annetaan säännökset kansallisten 
asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä 
Eurojustin palvelukseen sekä muun 
henkilöstön käyttämisestä etenkin 
mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Eurojust toteuttaa esimerkiksi 
työsuhteen päättymisen jälkeisiin 
kysymyksiin liittyvien eturistiriitojen 
välttämiseksi asianmukaiset hallinnolliset 
toimenpiteet, muun muassa ottamalla 
käyttöön koulutus- ja 
ennaltaehkäisystrategioita.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Tässä asetuksessa säädettyjen 
muiden tiedonanto- ja 
kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust 
toimittaa Euroopan parlamentille tiedoksi

3. Tässä asetuksessa säädettyjen 
muiden tiedonanto- ja 
kuulemisvelvoitteiden lisäksi Eurojust 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
kansallisille parlamenteille niiden 
virallisilla kielillä tiedoksi

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Eurojust julkaisee 
verkkosivustollaan luettelon 
johtokuntansa jäsenistä ja viraston 
ulkoisista ja sisäisistä asiantuntijoista 
sekä heidän ilmoituksensa 
sidonnaisuuksistaan ja ansioluettelonsa. 
Kollegion ja johtokunnan kokousten 
pöytäkirjat julkaistaan järjestelmällisesti.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edistääkseen asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 soveltamisalaan kuuluvien 
petosten, lahjonnan ja muiden laittomien 
toimien torjuntaa Eurojust liittyy kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta 
25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn 
toimielinten väliseen sopimukseen 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa 
mainitun sopimuksen liitteessä olevaa 
mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, 
joita sovelletaan Eurojustin kaikkiin 
työntekijöihin.

1. Edistääkseen asetuksen (EY) N:o 
883/2013 soveltamisalaan kuuluvien 
petosten, lahjonnan ja muiden laittomien 
toimien torjuntaa Eurojust liittyy kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta 
25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn 
toimielinten väliseen sopimukseen 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa 
mainitun sopimuksen liitteessä olevaa 
mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, 
joita sovelletaan Eurojustin kaikkiin 
työntekijöihin.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilintarkastustuomioistuimella on 
valtuudet tehdä kaikkien Eurojustilta 
unionin rahoitusta saaneiden 
avustuksensaajien, toimeksisaajien ja 
alihankkijoiden osalta asiakirjoihin 
perustuvia ja paikalla suoritettavia 
tarkastuksia.

2. Tilintarkastustuomioistuin tekee 
säännöllisesti kaikkien Eurojustilta 
unionin rahoitusta saaneiden 
avustuksensaajien, toimeksisaajien ja 
alihankkijoiden osalta asiakirjoihin 
perustuvia tai paikalla suoritettavia 
tarkastuksia Eurojustin toiminnan 
sääntöjenmukaisuudesta ja 
tuloksellisuudesta.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. OLAF voi asetuksessa (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/9622 säädettyjen 
säännösten ja menettelyjen mukaisesti 
tehdä tutkimuksia, myös paikalla 
suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, 
selvittääkseen, onko Eurojustin 
rahoittamiin menoihin liittynyt 
sääntöjenvastaisuuksia, jotka 
vahingoittavat unionin taloudellisia etuja.

3. OLAF voi asetuksessa (EY) N:o 
883/2013 ja neuvoston asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/9622 säädettyjen 
säännösten ja menettelyjen mukaisesti 
tehdä tutkimuksia, myös paikalla 
suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, 
selvittääkseen, onko Eurojustin 
rahoittamiin menoihin liittynyt 
sääntöjenvastaisuuksia, jotka 
vahingoittavat unionin taloudellisia etuja.

_________________ _________________

22 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2. 22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan 
päällä suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien 
petosten ja muiden väärinkäytösten 
estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, 
s. 2).
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Eurojustin henkilöstön, 
hallintojohtajan sekä kollegion ja 
johtokunnan jäsenten on viipymättä 
ilmoitettava OLAF:lle petoksista, joista he 
ovat voineet saada tietoa tehtäviensä tai 
valtuuksiensa hoitamisen yhteydessä, 
ilman, että heidän vastuutaan voidaan 
asettaa kyseenalaiseksi tämän ilmoituksen 
takia. Jos he eivät noudata tätä 
velvoitetta, he joutuvat henkilökohtaisesti 
vastaamaan sellaisen petoksen 
seurauksista, josta he ovat olleet tietoisia 
mutta josta he eivät ole ilmoittaneet 
OLAF:lle. 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sukupuoli; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sukupuoli; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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