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Pakeitimas 22
Carlo Casini

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) siekiant užtikrinti, kad Europolas būtų 
visiškai atskaitinga ir skaidri vidaus 
organizacija, būtina, atsižvelgiant į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 
straipsnį, nustatyti Europolo veiklos 
priežiūros procedūras, kurias vykdytų 
Europos Parlamentas kartu su 
nacionaliniais parlamentais, tinkamai 
užtikrinant reikiamą operatyvinės 
informacijos konfidencialumą;

(48) siekiant atsižvelgti į parlamentų 
vaidmenį Europos laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės kontrolės srityje ir į 
politines nacionalinių parlamentų ir 
Europos Parlamento pareigas laikytis 
savo teisėkūros proceso įgaliojimų ir jais 
naudotis, reikia užtikrinti, kad Europolas 
būtų visiškai atskaitinga ir skaidri vidaus 
organizacija. Tuo tikslu, atsižvelgiant į 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 
straipsnį, reikia nustatyti Europolo veiklos 
priežiūros procedūras, kurias vykdytų 
Europos Parlamentas kartu su 
nacionaliniais parlamentais pagal 
Protokolo (Nr. 1), pridedamo prie 
Europos Sąjungos sutarčių, II antraštinės 
dalies nuostatas, reglamentuojančias 
tarpparlamentinį bendradarbiavimą,
tinkamai užtikrinant reikiamą operatyvinės 
informacijos konfidencialumą;

Or. it

Pakeitimas 23
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūros 
įsteigimas

Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūros įsteigimas

Or. fr
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Pakeitimas 24
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant pagerinti Europos Sąjungos 
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, 
stiprinti ir remti jų veiksmus bei plėtoti 
nuoseklią europinę mokymo politiką, 
įsteigiama Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūra
(Europolas).

1. Siekiant pagerinti Europos Sąjungos 
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, 
stiprinti ir remti jų veiksmus, įsteigiama 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūra (Europolas).

Or. fr

Pakeitimas 25
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europolas pagal šį reglamentą pakeičia 
Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR, ir CEPOL, įsteigtą 
Sprendimu 2005/681/TVR, bei perima jų
teises ir pareigas.

2. Europolas pagal šį reglamentą pakeičia 
Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR, ir perima jo teises ir 
pareigas.

Or. fr

Pakeitimas 26
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europolas remia, plėtoja, įgyvendina ir 
koordinuoja teisėsaugos pareigūnų 
mokymo veiklą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 27
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdomasis direktorius paprašytas 
atsiskaito Europos Parlamentui už įvykdytą
veiklą. Taryba gali pakviesti vykdomąjį 
direktorių atsiskaityti už įvykdytą veiklą.

3. Vykdomasis direktorius paprašytas 
atsiskaito Europos Parlamentui ir 
nacionaliniams parlamentams už įvykdytą
veiką ir teikia visą reikiamą su tuo 
susijusią informaciją ir rengiant metinę 
darbo programą, ir atliekant ex post
vertinimą. Taryba gali pakviesti vykdomąjį 
direktorių atsiskaityti už įvykdytą veiklą.

Or. fr

Pakeitimas 28
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
4 skirsnio 3 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 SKIRSNIS Išbraukta.
MOKSLINIS MOKYMO KOMITETAS

Or. fr
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Pakeitimas 29
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Mokslinis mokymo komitetas

1. Mokslinis mokymo komitetas yra 
nepriklausomas patariamasis organas, 
užtikrinantis ir valdantis Europolo 
vykdomos mokymo veiklos mokslinę 
kokybę. Todėl vykdomasis direktorius 
pasirūpina, kad Mokslinis mokymo 
komitetas kuo anksčiau įsitrauktų į 14 
straipsnyje nurodytų dokumentų rengimą, 
jei jie susiję su mokymu. 
2. Mokslinį mokymo komitetą sudaro 11 
asmenų – aukščiausio lygio mokslininkų 
ar specialistų, dirbančių šio reglamento 
III skyriuje nurodytose srityse. Komiteto 
narius valdyba skiria prieš tai Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje 
paskelbusi skaidrų kvietimą teikti 
paraiškas ir atrankos tvarką. Valdybos 
nariai Mokslinio mokymo komiteto 
nariais neskiriami. Mokslinio mokymo 
komiteto nariai yra nepriklausomi. Jie 
nesiekia gauti ir nesilaiko jokios 
vyriausybės ir jokios kitos įstaigos 
nurodymų.
3. Mokslinio mokymo komiteto narių 
sąrašą Europolas paviešina savo interneto 
svetainėje ir prireikus atnaujina.
4. Mokslinio mokymo komiteto narių 
kadencija – penkeri metai. Ji negali būti 
pratęsiama, o nepriklausomumo kriterijų 
nebetenkinantys komiteto nariai 
atleidžiami iš pareigų. 
5. Mokslinis mokymo komitetas išsirenka 
pirmininką ir pirmininko pavaduotoją; jų 
kadencija – penkeri metai. Komiteto 
pozicijos priimamos paprasta balsų 
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dauguma. Pirmininkas komitetą sušaukia 
ne daugiau kaip keturis kartus per metus. 
Prireikus pirmininkas savo iniciatyva ar 
ne mažiau kaip keturių komiteto narių 
prašymu sušaukia neeilinį posėdį.
6. Vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas mokymo 
klausimams ar jų atstovai kviečiami į 
posėdžius kaip balso teisės neturintys 
stebėtojai.
7. Moksliniam mokymo komitetui talkina 
sekretorius – komiteto pasiūlytas ir 
vykdomojo direktoriaus paskirtas 
Europolo darbuotojas.
8. Pagrindinės Mokslinio mokymo 
komiteto funkcijos: 
a) patarti vykdomajam direktoriui ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojui 
mokymo klausimams rengiant metinę 
darbo programą ir kitus strateginius 
dokumentus, užtikrinti, kad jie būtų 
aukštos mokslinės kokybės ir atitiktų 
atitinkamų Sąjungos politikos sričių 
priemones ir prioritetus;
b) teikti valdybai nepriklausomą nuomonę 
ir rekomendacijas savo kompetencijos 
klausimais;
c) teikti nepriklausomą nuomonę ir 
rekomendacijas dėl mokymo programų, 
pritaikytų mokymosi metodų, mokymosi 
formų ir mokslinių tyrimų kokybės;
d) valdybos, vykdomojo direktoriaus ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
mokymo klausimams prašymu atlikti kitas 
su Europolo mokymo veiklos moksliniais 
aspektais susijusias konsultavimo 
užduotis. 
9. Metiniam Mokslinio mokymo komiteto
biudžetui skiriama atskira Europolo 
biudžeto eilutė. 

Or. fr
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Pakeitimas 30
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomajam direktoriui talkina keturi
pavaduotojai, vienas iš kurių atsako už 
mokymą. Už mokymą atsakingas 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
atsako už Europolo akademiją ir jos 
veiklą. Kitų pavaduotojų uždavinius 
nustato vykdomasis direktorius.

1. Vykdomajam direktoriui talkina trys
pavaduotojai. Kitų pavaduotojų uždavinius 
nustato vykdomasis direktorius.

Or. fr

Pakeitimas 31
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu įsteigiamas Europolas 
yra Sprendimu 2009/371/TVR įsteigto 
Europolo ir Sprendimu 2005/681/TVR 
įsteigto CEPOL sudarytų sutarčių, 
prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto turto 
bendras teisių perėmėjas.

1. Šiuo sprendimu įsteigiamas Europolas 
yra Sprendimu 2009/371/TVR įsteigto 
Europolo sudarytų sutarčių, prisiimtų 
įsipareigojimų ir įgyto turto bendras teisių 
perėmėjas.

Or. fr

Pakeitimas 32
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remiantis Sprendimo 2005/681/TVR 11 Išbraukta.
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straipsnio 1 dalimi paskirtam CEPOL 
direktoriui likusios jo kadencijos 
laikotarpiu pavedama vykdyti Europolo 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
mokymo klausimams funkcijas. Kitos jo 
sutarties sąlygos nesikeičia. Jeigu jo 
kadencija baigiasi po [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], bet prieš [pirmą šio 
reglamento taikymo dieną], ji 
automatiškai pratęsiama iki vienų metų 
nuo pirmos šio reglamento taikymo 
dienos.

Or. fr


