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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Europoli (edaspidi „amet“) 

raamatupidamise aastaaruanne kajastab ameti finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta 

seisuga õiglaselt ning tehingud olid seaduslikud ja korrektsed; 

2. peab kiiduväärseks kulukohustuste assigneeringute (99,8 %) ja maksete assigneeringute 

täitmise (89 %) kõrget määra; märgib aga, et halduskulude kulukohustustega seotud 

assigneeringutest kanti järgmisse aastasse üle lausa 41 %; rõhutab, et eelarve aastasuse 

põhimõttest tuleb kinni pidada; tuletab meelde, et aastasus on üks kolmest peamisest 

raamatupidamispõhimõttest; tunneb heameelt selle üle, et amet kavatseb jätkata 

jõupingutusi eelarve tõhusa ja nõuetele vastava täitmise tagamiseks; 

3. märgib murelikult, et amet kasutab vastuolusid tekitanud eraandmebaasi WorldCheck, mis 

seostab sageli isikuid ja organisatsioone terrorismiga vaid avalike ressursside põhjal, ilma 

asjakohase uurimiseta, läbipaistmatult ja ilma tõhusate õiguskaitsemehhanismideta; palub 

ametil kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile selgitada, mil viisil amet seda 

eraandmebaasi oma töös kasutab, et hinnata, kas avaliku sektori vahendeid on asjakohane 

kasutada WorldChecki litsentside omandamiseks; 

4. tunneb heameelt ameti 2015. aasta konsolideeritud tegevusaruande avaldamise üle ning 

soovitab sellega seoses ametil avaldada ka Euroopa Kontrollikoja aruande; tunneb 

heameelt rikkumisest teatamise eeskirja avaldamise üle ning võtab teadmiseks ameti 

lubaduse kehtestada lisaks olemasolevale eeskirjale täiendav kord; kordab, et läbipaistvus 

on keskse tähtsusega põhimõte, mis aitab säilitada liidu kodanike usaldust liidu ja selle 

institutsioonide vastu; 

5. väljendab heameelt selle üle, et amet tarnib liikmesriikide pädevate õiguskaitseasutuste ja 

koostööpartnerite tellitud tooteid ja teenuseid tulemuslikult ja tõhusalt; märgib, et turvalise 

teabevahetusvõrgu kaudu töödeldi üle 732 000 operatiivteate ja selle alusel algatati 

peaaegu 40 000 uurimist, Europoli infosüsteemis tehti üle 633 000 otsingu, amet toetas 

812 operatsiooni, koostas üle 4000 operatiivaruande ja koordineeris 98 ühistegevust; 

6. märgib, et ameti direktoraadi liikmed on avaldanud deklaratsiooni huvide konflikti 

puudumise kohta; palub aga ametil avaldada ka majanduslike huvide deklaratsioonid, et 

kolmandad isikud saaksid hinnata huvide konflikti puudumist; võtab teadmiseks, et 

haldusnõukogu liikmed ei ole avaldanud huvide deklaratsioone, kuid tunneb heameelt uue 

Europoli määruse üle, mis peaks kava kohaselt jõustuma 1. mail 2017 ning mis sisaldab 

uusi sätteid huvide konflikti vältimist ja haldamist käsitlevate eeskirjade kohta; 

7. rõhutab, et terroristide rünnakute ja rändekriisi vastu võitlemiseks ning komisjoni 

julgeoleku ja rände tegevuskava tõttu suurendati ameti volitusi, eelarvet ja personali; 

tunneb heameelt ameti tulemuslike edusammude üle internetisisust teavitamise üksuse, 

sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase Euroopa keskuse ja Euroopa 

terrorismivastase võitluse keskuse loomisel; innustab ametit keskenduma nimetatud kolme 

uue vahendi arendamisele; 
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8. innustab ametit analüüsimiseks koostatud tööfailide ja uue Europoli analüüsisüsteemi 

loomisega seotud protsesse ühtlustama ning eraldama vajalikke vahendeid 

kõrgetasemelise andmeturbe, eraelu puutumatuse ja andmekaitse tagamiseks; 

9. innustab ametit jätkama terrorismivastase võitluse eesmärgil oma partnerite vahel 

teabevahetuse parandamist ning liikmesriikide, riiklike õiguskaitseasutuste ja Eurojustiga 

tehtava koostöö suurendamist, ning järgima seejuures täiel määral andmekaitset ja eraelu 

puutumatust käsitlevaid eeskirju, sealhulgas eesmärgi piiritlemise põhimõtet; palub ametil 

pöörata suuremat tähelepanu oma töö tutvustamisele veebiplatvormide kaudu. 
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