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Grozījums Nr. 22
Carlo Casini

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Lai panāktu, ka Eiropols ir pilnībā 
atbildīga un pārredzama iekšēja 
organizācija, ir nepieciešams, ņemot vērā 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
88. pantu, noteikt procedūras, kā Eiropas 
Parlaments kopā ar valstu parlamentiem 
pārrauga Eiropola darbības, pienācīgi 
ņemot vērā nepieciešamību garantēt 
operatīvās informācijas konfidencialitāti.

(48) Lai ņemtu vērā parlamentu nozīmi 
Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpas uzraudzības procesā un valstu 
parlamentu un Eiropas Parlamenta 
politisko atbildību attiecībā uz piešķirto 
pilnvaru ievērošanu un īstenošanu 
likumdošanas procesā, ir svarīgi panākt, 
ka Eiropols ir pilnībā atbildīga un 
pārredzama iekšēja organizācija. Tādēļ, 
ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 88. pantu, ir jāizveido procedūras, 
kā Eiropas Parlaments kopā ar valstu 
parlamentiem saskaņā ar noteikumiem 
par parlamentu sadarbību, kas definēta 
Eiropas Savienības līgumiem pievienotā 
1. protokola II sadaļā, pārrauga Eiropola 
darbības, pienācīgi ņemot vērā 
nepieciešamību garantēt operatīvās 
informācijas konfidencialitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 23
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības Aģentūras 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai
izveide

Eiropas Savienības Aģentūras 
tiesībaizsardzības sadarbībai izveide

Or. fr
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Grozījums Nr. 24
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo izveido Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un 
apmācībai (Eiropolu), lai uzlabotu 
savstarpējo sadarbību starp 
tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas 
Savienībā, lai stiprinātu un atbalstītu to 
darbības, kā arī sniegtu saskanīgu Eiropas 
apmācību politiku.

1. Ar šo izveido Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
(Eiropolu), lai uzlabotu savstarpējo 
sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm 
Eiropas Savienībā, lai stiprinātu un 
atbalstītu to darbības.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu izveidotais Eiropols aizstāj 
Eiropolu, kas izveidots ar Lēmumu 
2009/371/TI, un CEPOL, kas izveidota ar 
Lēmumu 2005/681/TI, un ir to tiesību un 
saistību pārņēmējs.

2. Ar šo regulu izveidotais Eiropols aizstāj 
Eiropolu, kas izveidots ar 
Lēmumu 2009/371/TI, un ir tā tiesību un 
saistību pārņēmējs.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropols atbalsta, izstrādā, sniedz un 
koordinē tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmācības pasākumus.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta 
uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu 
izpildi. Padome var aicināt izpilddirektoru 
ziņot par savu pienākumu izpildi.

3. Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta 
vai valstu parlamentu uzaicinājuma ziņo 
par savu pienākumu izpildi un sniedz visu 
attiecīgo informāciju gan gada darba 
programmas sagatavošanas posmā, gan 
ex post novērtējuma izpildes posmā. 
Padome var aicināt izpilddirektoru ziņot 
par savu pienākumu izpildi.

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
4. nodaļa – 3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. IEDAĻA svītrots
APMĀCĪBAS ZINĀTNISKĀ KOMITEJA

Or. fr
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Grozījums Nr. 29
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots
Apmācības zinātniskā komiteja

1. Apmācības zinātniskā komiteja ir 
neatkarīga padomdevēja struktūra, kas 
nodrošina Eiropola darba apmācības 
jomā zinātnisko kvalitāti un sniedz ievirzi 
šajā sakarā. Šajā nolūkā izpilddirektors 
agrīnā posmā iesaista Apmācības 
zinātnisko komiteju visu 14. pantā minēto 
dokumentu sagatavošanā, ciktāl tie 
attiecas uz apmācību. 
2. Apmācības zinātniskajā komitejā ir 
vienpadsmit personas, kam ir augstākais 
akadēmiskais vai profesionālais statuss 
jomās, uz kurām attiecas šīs regulas 
III nodaļa. Valde ieceļ locekļus pēc 
pārredzama uzaicinājuma iesniegt 
pieteikumus un atlases procedūras, ko 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. Valdes locekļi nav Apmācības 
zinātniskās komitejas locekļi. Apmācības 
zinātniskās komitejas locekļi ir neatkarīgi. 
Viņi nelūdz un nepieņem nevienas 
valdības vai jebkādas citas struktūras 
norādījumus.
3. Eiropols savā tīmekļa vietnē publisko 
un atjaunina Apmācības zinātniskās 
komitejas locekļu sarakstu.
4. Apmācības zinātniskās komitejas 
locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Tas nav atjaunojams, un komitejas 
locekļus var atcelt no amata, ja viņi 
neatbilst neatkarīguma kritērijiem. 
5. Apmācības zinātniskā komiteja ievēl 
savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku uz piecu gadu amata pilnvaru 
termiņu. Tā pieņem nostājas ar vienkāršu 
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balsu vairākumu. To sasauc 
priekšsēdētājs līdz četrām reizēm gadā. Ja 
nepieciešams, priekšsēdētājs pēc savas 
ierosmes vai pēc vismaz četru komitejas 
locekļu lūguma sasauc ārkārtas 
sanāksmes.
6. Izpilddirektoru, izpilddirektora 
vietnieku apmācības jautājumos vai to 
attiecīgo pārstāvi aicina uz sanāksmēm kā 
novērotāju bez balsstiesībām.
7. Apmācības zinātniskajai komitejai 
palīdz sekretārs, kurš ir darbinieks, kuru 
izraudzījusies komiteja un iecēlis 
izpilddirektors.
8. Apmācības zinātniskā komiteja jo īpaši 
(a) sniedz padomus izpilddirektoram un 
izpilddirektora vietniekam apmācības 
jautājumos par gada darba programmas 
un citu stratēģisko dokumentu izstrādi, lai 
nodrošinātu to zinātnisko kvalitāti un 
saskanīgumu ar attiecīgo Savienības 
nozaru politiku un prioritātēm;
(b) sniedz neatkarīgus atzinumus un 
padomus valdei jautājumos, kas ir tās 
kompetencē;
(c) sniedz neatkarīgus atzinumus un 
padomus par mācību programmu 
kvalitāti, izmantotajām mācību metodēm, 
iespējamiem mācību variantiem un 
zinātniskajiem sasniegumiem;
(d) veic visus citus konsultēšanas 
uzdevumus, kas attiecas uz Eiropola 
darba zinātniskajiem aspektiem saistībā 
ar apmācību un ko lūdz valde vai 
izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks 
apmācības jautājumos; 
9. Apmācības zinātniskās komitejas gada 
budžetu piešķir atsevišķā Eiropola 
budžetu izdevumu pozīcijā. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 30
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoram palīdz četri
izpilddirektora vietnieki, no kuriem viens 
ir atbildīgs par apmācību. Izpilddirektora 
vietnieks apmācības jautājumos ir 
atbildīgs par Eiropola akadēmijas un tās 
darbību pārvaldību. Izpilddirektors nosaka 
pārējo vietnieku uzdevumus.

1. Izpilddirektoram palīdz trīs
izpilddirektora vietnieki. Izpilddirektors 
nosaka pārējo vietnieku uzdevumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo lēmumu izveidotais Eiropols ir 
vispārējs tiesību un saistību pārņēmējs 
attiecībā uz visiem līgumiem, saistībām un 
īpašumiem, kurus noslēdzis, uzņēmies vai 
iegādājies Eiropols, ko izveidoja ar 
Lēmumu 2009/371/TI, un CEPOL, ko 
izveidoja ar Lēmumu 2005/681/TI.

1. Ar šo lēmumu izveidotais Eiropols ir 
vispārējs tiesību un saistību pārņēmējs 
attiecībā uz visiem līgumiem, saistībām un 
īpašumiem, kurus noslēdzis, uzņēmies vai 
iegādājies Eiropols, ko izveidoja ar 
Lēmumu 2009/371/TI.

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Sylvie Guillaume

Regulas priekšlikums
75. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. CEPOL izpilddirektoru, kas iecelts, 
pamatojoties uz Lēmuma 2005/681/TI 
11. panta 1. punktu, uz viņa atlikušo 
amata pilnvaru termiņu ieceļ pildīt 
Eiropola izpilddirektora vietnieka 
apmācības jautājumos funkcijas. Citi viņa 
līguma nosacījumi paliek nemainīgi. Ja 
amata pilnvaru termiņš beidzas pēc [šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas], bet pirms 
[dienas, kad sāk piemērot šo regulu], to 
automātiski pagarina uz laiku, kas 
nepārsniedz vienu gadu pēc dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu.

svītrots

Or. fr


