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Tarkistus 22
Carlo Casini
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Jotta voidaan varmistaa Europolin 
sisäisen organisaation täysimääräinen 
vastuuvelvollisuus ja avoimuus, olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 88 artiklan mukaisesti myös 
vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti 
Euroopan parlamentti valvoo Europolin 
toimintaa yhdessä kansallisten 
parlamenttien kanssa, ottaen 
asianmukaisella tavalla huomioon tarve 
turvata operatiivisten tietojen 
luottamuksellisuus.

(48) Parlamenttien aseman 
kunnioittamiseksi vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
seurannassa sekä kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan parlamentin 
poliittisen vastuun huomioon ottamiseksi 
niiden harjoittaessa toimivaltaansa 
lainsäädäntömenettelyssä on aiheellista 
varmistaa Europolin sisäisen organisaation 
täysimääräinen vastuuvelvollisuus ja 
avoimuus. Tätä tarkoitusta varten olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 88 artiklan mukaisesti myös 
vahvistettava menettelyt, joiden mukaisesti 
Euroopan parlamentti valvoo Europolin 
toimintaa yhdessä kansallisten 
parlamenttien kanssa perussopimusten 
liitteenä olevan pöytäkirjan (N:o 1) II 
osastossa vahvistettujen, parlamenttien 
välistä yhteistyötä koskevien määräysten 
mukaisesti, ottaen asianmukaisella tavalla 
huomioon tarve turvata operatiivisten 
tietojen luottamuksellisuus.

Or. it

Tarkistus 23
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö-
ja -koulutusviraston perustaminen

Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston
perustaminen



PE516.853v01-00 4/9 AM\1001303FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 24
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto, 
jäljempänä ’Europol’, jonka tavoitteena on 
parantaa Euroopan unionin 
lainvalvontaviranomaisten keskinäistä 
yhteistyötä, lujittaa ja tukea niiden toimia 
sekä laatia yhdenmukainen 
eurooppalainen koulutuspolitiikka.

1. Perustetaan Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirasto, jäljempänä 
’Europol’, jonka tavoitteena on parantaa 
Euroopan unionin 
lainvalvontaviranomaisten keskinäistä 
yhteistyötä, lujittaa ja tukea niiden toimia.

Or. fr

Tarkistus 25
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja päätöksellä 
2005/681/YOS perustetun CEPOLin ja 
toimii niiden seuraajana.

2. Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja toimii sen
seuraajana.

Or. fr

Tarkistus 26
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Europol tukee, kehittää, tarjoaa ja 
koordinoi lainvalvontaviranomaisille 
tarkoitettua koulutustoimintaa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 27
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääjohtaja raportoi pyydettäessä 
Euroopan parlamentille tehtäviensä 
hoidosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa 
raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

3. Pääjohtaja raportoi pyydettäessä 
Euroopan parlamentille ja kansallisille 
parlamenteille tehtäviensä hoidosta ja 
antaa kaikki niitä koskevat 
merkitykselliset tiedot sekä vuotuisen 
työohjelman valmisteluvaiheessa että 
jälkiarviointia toteutettaessa. Neuvosto 
voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan 
tehtäviensä hoidosta.

Or. fr

Tarkistus 28
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
IV luku – 3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 JAKSO Poistetaan.
KOULUTUSTA KÄSITTELEVÄ 

TIEDEKOMITEA

Or. fr
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Tarkistus 29
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Koulutusta käsittelevä tiedekomitea

1. Koulutusta käsittelevä tiedekomitea on 
riippumaton neuvoa-antava elin, joka 
takaa koulutukseen liittyvän Europolin 
toiminnan tieteellisen laadun ja ohjaa 
sitä. Tämän vuoksi pääjohtajan on 
otettava koulutusta käsittelevä 
tiedekomitea jo varhaisessa vaiheessa 
mukaan kaikkien 14 artiklassa 
tarkoitettujen asiakirjojen valmisteluun 
siltä osin kuin ne koskevat koulutusta. 
2. Koulutusta käsittelevään 
tiedekomiteaan kuuluu yksitoista jäsentä, 
jotka edustavat korkeinta akateemista tai 
ammatillista asiantuntemusta tämän 
asetuksen III luvun soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla. Jäsenet nimittää 
hallintoneuvosto Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistavan avoimen 
hakuilmoituksen ja valintamenettelyn 
perusteella. Hallintoneuvoston jäsenet 
eivät saa olla koulutusta käsittelevän 
tiedekomitean jäseniä. Koulutusta 
käsittelevän tiedekomitean jäsenet ovat 
riippumattomia. He eivät saa pyytää 
eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muultakaan taholta.
3. Europol julkaisee verkkosivuillaan 
luettelon koulutusta käsittelevän 
tiedekomitean jäsenistä ja pitää sen ajan 
tasalla.
4. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean 
jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Sitä ei 
voida uusia, ja jäsenet voidaan erottaa, 
jos he eivät täytä riippumattomuuden 
vaatimusta. 
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5. Koulutusta käsittelevä tiedekomitea 
valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan viiden vuoden 
toimikaudeksi. Se antaa lausuntonsa 
jäsentensä ääntenenemmistöllä. 
Puheenjohtaja kutsuu komitean koolle 
neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi 
tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisiä 
kokouksia joko oma-aloitteisesti tai 
vähintään neljän komitean jäsenen 
pyynnöstä.
6. Pääjohtaja, koulutuksesta vastaava 
apulaispääjohtaja tai heidän edustajansa 
kutsutaan kokouksiin tarkkailijana ilman 
äänioikeutta.
7. Koulutusta käsittelevää tiedekomiteaa 
avustaa sihteeri, joka on komitean 
nimeämä Europolin henkilöstön jäsen ja 
jonka pääjohtaja nimittää.
8. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean 
tehtävänä on erityisesti 
a) neuvoa pääjohtajaa ja koulutuksesta 
vastaavaa apulaispääjohtajaa vuotuisen 
työohjelman ja muiden strategisten 
asiakirjojen laatimisessa, jotta voidaan 
varmistaa niiden tieteellinen laatu ja 
yhdenmukaisuus asianmukaisia aloja 
koskevien unionin politiikkojen ja 
painopisteiden kanssa;
b) antaa riippumattomia lausuntoja ja 
neuvoja hallintoneuvostolle sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa;
c) antaa riippumattomia lausuntoja ja 
neuvoja oppijaksojen laadusta, 
sovellettavista opiskelumenetelmistä, 
opiskeluvaihtoehdoista ja tieteellisestä 
kehityksestä;
d) suorittaa muita neuvoa-antavia 
tehtäviä, jotka liittyvät koulutusta 
koskevan Europolin toiminnan 
tieteellisiin näkökohtiin, 
hallintoneuvoston tai pääjohtajan tai 
koulutuksesta vastaavan 
apulaispääjohtajan pyynnöstä. 



PE516.853v01-00 8/9 AM\1001303FI.doc

FI

9. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean 
vuotuinen talousarvio osoitetaan 
Europolin talousarvion erilliseen 
budjettikohtaan. 

Or. fr

Tarkistus 30
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtajaa avustaa neljä
apulaispääjohtajaa, joista yksi vastaa 
koulutuksesta. Koulutuksesta vastaava 
apulaispääjohtaja vastaa Europol-
akatemian ja sen toiminnan johtamisesta.
Pääjohtaja määrittelee muiden
apulaispääjohtajien tehtävät.

1. Pääjohtajaa avustaa kolme 
apulaispääjohtajaa. Pääjohtaja määrittelee 
apulaispääjohtajien tehtävät.

Or. fr

Tarkistus 31
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustettu Europol on 
päätöksellä 2009/371/YOS perustetun 
Europolin ja päätöksellä 2005/681/YOS 
perustetun CEPOLin yleinen 
oikeusseuraaja kaikkien niiden tekemien 
sopimusten, niitä velvoittavien 
sitoumusten ja kaiken niiden hankkiman 
omaisuuden suhteen.

1. Tällä asetuksella perustettu Europol on 
päätöksellä 2009/371/YOS perustetun 
Europolin yleinen oikeusseuraaja kaikkien 
sen tekemien sopimusten, sitä
velvoittavien sitoumusten ja kaiken sen
hankkiman omaisuuden suhteen.

Or. fr
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Tarkistus 32
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Päätöksen 2005/681/YOS 11 artiklan 1 
kohdan nojalla nimitetty CEPOLin 
johtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä 
olevaksi ajaksi hoitamaan koulutuksesta 
vastaavan Europolin apulaispääjohtajan 
tehtäviä. Muut häntä koskevat 
sopimusehdot säilyvät muuttumattomina. 
Jos toimikausi päättyy [tämän asetuksen 
voimaantulopäivän] jälkeen, mutta ennen 
[tämän asetuksen soveltamispäivää], sitä 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä siten, 
että se päättyy vuoden kuluttua tämän 
asetuksen soveltamispäivästä.

Poistetaan.

Or. fr


