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Muudatusettepanek 22
Carlo Casini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Europoli täieliku vastutuse ja 
sisemise läbipaistvuse tagamiseks tuleb 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 88 
silmas pidades kehtestada Europoli 
tegevuse Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide poolse 
kontrollimise kord, võttes nõuetekohaselt 
arvesse vajadust tagada operatiivteabe 
konfidentsiaalsus.

(48) Et parlamendid saaksid täita oma 
rolli Euroopa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala üle järelevalve 
teostamisel ning et liikmesriikide 
parlamendid ja Euroopa Parlament 
saaksid kanda poliitilist vastutust oma 
volituste teostamisel seadusandlikus 
protsessis, on oluline tagada Europoli
täielik vastutus ja sisemine läbipaistvus. 
Selleks tuleb Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 88 silmas pidades 
kehtestada Europoli tegevuse Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide
poolse kontrollimise kord vastavalt ELi 
aluslepingutele lisatud protokolli (nr 1) II 
jaotisele, mis käsitleb 
parlamentidevahelist koostööd, võttes 
nõuetekohaselt arvesse vajadust tagada 
operatiivteabe konfidentsiaalsus.

Or. it

Muudatusettepanek 23
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -
koolituse ameti asutamine

Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ameti 
asutamine

Or. fr
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Muudatusettepanek 24
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste 
koostöö parandamiseks, nende tegevuse 
tugevdamiseks ja toetamiseks ning 
Euroopa tasandil sidusa koolituspoliitika 
teostamiseks asutatakse Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet 
(Europol).

1. Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste 
koostöö parandamiseks ning nende 
tegevuse tugevdamiseks ja toetamiseks 
asutatakse Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö amet (Europol).

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
asendab otsusega 2009/371/JSK asutatud 
Europoli ja otsusega 2005/681/JSK 
asutatud CEPOLi ning on nende
õigusjärglane.

2. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
asendab otsusega 2009/371/JSK asutatud 
Europoli ja on selle õigusjärglane.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Europol toetab, töötab välja, pakub ja 
koordineerib õiguskaitseametnike 

välja jäetud
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koolitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevdirektor esitab Euroopa 
Parlamendile viimase taotlusel aruande 
oma ülesannete täitmise kohta. Nõukogu 
võib paluda tegevdirektoril esitada aruanne 
tema ülesannete täitmise kohta.

3. Tegevdirektor esitab Euroopa 
Parlamendile ja liikmesriikide 
parlamentidele nende taotlusel aruande 
oma ülesannete täitmise kohta ja esitab 
kogu sellega seotud asjakohase teabe nii 
aasta tööprogrammi koostamise etapis kui 
ka järelhindamise käigus. Nõukogu võib 
paluda tegevdirektoril esitada aruanne tema 
ülesannete täitmise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – 3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. JAGU välja jäetud
KOOLITUSE TEADUSKOMITEE

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Koolituse teaduskomitee

1. Koolituse teaduskomitee on sõltumatu 
nõuandev organ, mis tagab, et Europoli 
koolitustegevus lähtub teaduslikest 
alustest, ning suunab nende kujundamist. 
Sel eesmärgil kaasab tegevdirektor 
koolitus teaduskomitee juba varases etapis 
kõikide artiklis 14 viidatud dokumentide 
ettevalmistamisse, kuivõrd need on seotud 
koolitusega. 
2. Koolituse teaduskomitee koosneb 
üheteistkümnest kõrgeima akadeemilise 
kraadi või ametikohaga isikust, kes 
tegutsevad käesoleva määruse III 
peatükiga hõlmatud valdkondades. 
Liikmed nimetab ametisse haldusnõukogu 
pärast Euroopa Liidu Teatajas 
konkursiteate avaldamist läbipaistva 
valikumenetluse põhjal. Koolituse 
teaduskomiteesse ei või kuuluda 
haldusnõukogu liikmeid. Koolituse 
teaduskomitee liikmed on sõltumatud. 
Nad ei taotle ega võta vastu juhiseid 
üheltki valitsuselt ega muult organilt.
3. Europol avalikustab koolituse 
teaduskomitee liikmete nimekirja oma 
veebilehel ja ajakohastab seda.
4. Koolituse teaduskomitee liikme 
ametiaeg on viis aastat. Liikme ametiaega 
ei pikendata ja juhul, kui liige ei vasta 
sõltumatuse kriteeriumidele, võidakse ta 
ametist vabastada. 
5. Koolituse teaduskomitee valib esimehe 
ja tema asetäitja, kelle ametiaeg on viis 
aastat. Komitee seisukohad võetakse vastu 
lihthäälteenamusega. Esimees kutsub 
komitee kokku kuni neli korda aastas. 
Vajaduse korral kutsub esimees 
erakorralisi koosolekuid kokku omal 
algatusel või vähemalt nelja 
komiteeliikme taotlusel.
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6. Tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja 
koolituse alal või nende esindaja 
kutsutakse koosolekutel osalema 
hääleõiguseta vaatlejana.
7. Koolituse teaduskomiteed aitab 
sekretär, kelleks on komitee välja valitud 
ja tegevdirektori poolt ametisse nimetatud 
Europoli töötaja.
8. Teaduskomitee eelkõige: 
(a) nõustab tegevdirektorit ja 
tegevdirektori asetäitjat koolituse alal 
aasta tööprogrammi ja muude 
strateegiliste dokumentide koostamisel, et 
tagada nende teaduslik kvaliteet ning 
kooskõla liidu vastava sektori poliitika ja 
prioriteetidega;
(b) esitab haldusnõukogule sõltumatuid 
arvamusi ja annab talle nõu oma 
pädevusvaldkonda kuuluvates 
küsimustes;
(c) esitab sõltumatuid arvamusi ja annab 
nõu õppekavade kvaliteedi, õppetöö 
meetodite, õppetöö valikuvõimaluste ja 
teaduse arengu küsimustes;
(d) annab muud nõu seoses Europoli 
koolitustegevuse teaduslike aspektidega, 
kui seda taotleb haldusnõukogu, 
tegevdirektor või tegevdirektori asetäitja 
koolituse alal. 
9. Koolituse teaduskomitee aastaeelarve 
nähakse ette Europoli eelarve eraldi real. 

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektorit abistavad neli 1. Tegevdirektori abistavad kolm
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tegevdirektori asetäitjat, sealhulgas 
asetäitja koolituse alal. Tegevdirektori 
asetäitja koolituse alal vastutab Europoli 
akadeemia ja selle tegevuse eest. Teiste 
asetäitjate ülesanded määrab kindlaks 
tegevdirektor.

tegevdirektori asetäitjat. Teiste asetäitjate 
ülesanded määrab kindlaks tegevdirektor.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
on nõukogu otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ning nõukogu otsusega 
2005/681/JSK asutatud CEPOLi üldine 
õigusjärglane kõikide nende sõlmitud 
lepingute, neil lasuvate kohustuste ja 
nende omandatud vara suhtes.

1. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
on nõukogu otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli üldine õigusjärglane 
kõikide selle sõlmitud lepingute, sellel
lasuvate kohustuste ja selle omandatud 
vara suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Sylvie Guillaume

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Otsuse 2005/681/JSK artikli 11 lõike 1 
alusel ametisse nimetatud CEPOLi 
direktor määratakse kuni tema ametiaja 
lõpuni Europoli tegevdirektori asetäitjaks 
koolituse alal. Tema muud 
lepingutingimused ei muutu. Kui tema 
ametiaeg lõpeb pärast [käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva], ent enne [käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva], 

välja jäetud
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pikendatakse seda automaatselt kuni ühe 
aastani pärast käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva.

Or. fr


