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LÜHISELGITUS

TAUST

Euroopa Politseiamet (Europol) on loodud valitsustevahelise organina, mille tegevust 
reguleeritakse 1999. aastal jõustunud liikmesriikidevahelise konventsiooniga. Nõukogu 
2009. aasta otsusega muudeti Europol ELi asutuseks, mida rahastatakse ELi eelarvest. Selle 
ülesanne on toetada riiklike õiguskaitseorganite tegevust ja nende koostööd raske 
kuritegevuse ja terrorismi ennetamisel ja nende vastu võitlemisel.

Euroopa Politseikolledž (CEPOL) asutati 2005. aastal ELi asutusena, mille ülesanne on 
õiguskaitseametnike koolitamisega seonduvad tegevused. Selle eesmärk on hõlbustada 
liikmesriikide politseijõudude koostööd, korraldades Euroopa politseitöö mõõtmega kursusi.

Mastaabisäästu saavutamiseks ning nende kahe ühenduse asutuse kattuvaid huvisid ja 
ülesandeid arvesse võttes peetakse nende ühendamist asjakohaseks. Ühisavalduses ühise 
lähenemisviisi kohta ELi detsentraliseeritud asutustele, mille Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon kiitsid heaks 2012. aasta juulis, on sätestatud asutuste (nagu Europol ja CEPOL) 
juhtimiskorralduse põhimõtted. Europoli ja CEPOLi ühendamine üheks asutuseks asukohaga 
Europoli praeguses peakorteris Haagis suurendaks oluliselt koostoimet ja tõhusust.

Paralleelselt raske ja organiseeritud kuritegevuse märgatava suurenemisega Euroopas viimase 
10 aasta jooksul, nt seoses inimkaubanduse, ebaseaduslike uimastite, tulirelvade, 
finantskuritegude, nagu korruptsioon, pettused ja rahapesu, ja küberkuritegevusega, ja sellega 
tegelemiseks on oluline, et liikmesriikidevahelist koostööd ning töö- ja koolitamispersonali 
vahelisi kontakte oleks täiendavalt parandatud. 

EESMÄRGID

Ettepanek hõlmab mitmeid järgmisi eesmärke:

 viia Europol vastavusse Lissaboni lepingu nõuetega, kehtestades talle määrusega 
õigusraamistiku ning luues Europoli tegevuse Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide poolse kontrollimise mehhanismi;

 kehtestada Euroopa koolituskavad ja vahetusprogrammid kõigi riikliku ja ELi tasandi 
asjakohaste õiguskaitsetöötajate jaoks;

 määrata Europolile uusi vastutusalasid, et ta saaks pakkuda liikmesriikide 
õiguskaitseasutustele igakülgsemat toetust; selle raames võtaks Europol üle CEPOLi 
praegused ülesanded  õiguskaitsetöötajate koolitamise ning õiguskaitsealase 
koolituskava väljatöötamise valdkondades. See annab Europolile ka võimaluse rajada 
vastavalt oma eesmärkidele teatavate kuriteoliikide vastu võitlemise ELi 
eriteadmiskeskusi, eelkõige küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse;

 tagada, et Europoli isikuandmete kaitse kord oleks töökindel, eelkõige tagades selle, et 
Europoli isikuandmete kaitse ametnik on täiesti sõltumatu, saab tegutseda 
tulemuslikult ja tal on piisavad volitused sekkumiseks;
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 parandada Europoli juhtimist, püüdes suurendada tulemuslikkust.

ARUANDEKOHUSTUS

Viies Europoli Lissaboni lepingus sätestatud nõuetega vastavusse, suurendades tema 
aruandekohustust, tagab tulevane määrus, et Europoli tegevused on allutatud ELi kodanike 
demokraatlikult valitud esindajate kontrollile. Praktilisest vaatepunktist saaksid Euroopa 
Parlament ja liikmesriikide parlamendid igal aastal teavet iga-aastaste tegevusaruannete ja 
lõplike aruannete kaudu ning saaksid teavet ohu hindamiste, strateegiliste analüüside, üldist 
olukorda käsitlevate aruannete jms koostamiseks.

Lisaks Euroopa Parlament

 täidab oma ülesandeid eelarvepädeva institutsioonina (võtab vastu tulude ja kulude 
esialgse eelarvestuse, kõnealuse eelarveaasta eelarve täitmise ja finantsjuhtimise 
aruande ning mis tahes eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluseks vajaliku 
teabe);

 osaleb Europoli mitmeaastase tööprogrammi alastel konsulteerimistel ja saab teavet 
Europoli aasta tööprogrammi kohta;

 võib kutsuda Europoli tegevdirektori ametikoha kandidaadi kuulamise eesmärgil 
pädeva parlamendikomisjoni ette või vastama parlamendikomisjoni küsimustele oma 
tulemuste kohta.

Et Euroopa Parlament saaks kontrolli teostada, tagades samal ajal operatiivteabe 
konfidentsiaalsuse, tuleb Europolil ja Euroopa Parlamendil kokku leppida Europoli või 
Europoli kaudu töödeldavale Euroopa Liidu salastatud teabele ja tundlikule salastamata 
teabele juurdepääsu kord.

Europol kui liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse keskus. Selleks 
suurendatakse liikmesriikide kohustust esitada Europolile asjakohaseid andmeid. Ette 
nähakse ka stiimul õiguskaitseasutustele – neile pakutakse võimalust saada rahalist toetust 
piiriüleseks uurimiseks ka muudes valdkondades kui võitlus euro võltsimise vastu. Kasutusele 
võetakse aruandlusmehhanism, mille abil jälgitakse liikmesriikide andmete esitamist 
Europolile.

VAJALIKUD MUUDATUSED

Põhiseaduskomisjon ja selle raportöör soovivad kavandatud muudatusettepanekutega 
rõhutada eelkõige järgmist:
– Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide rolli liidusisese parlamentidevahelise 
koostöö tõhusa ja korrapärase korraldamise ja edendamise ühiselt määramisel, eelkõige 
politsei- ja õigusalase koostöö valdkonnas, kus liit ja liikmesriigid oma pädevusvaldkondi 
jagavad;
– Europoli ühendamine CEPOLiga ei ole hea lahendus Europoli tulemuslikkuse 
suurendamiseks;
– tuleb kohaldada Euroopa Parlamendi kehtestatud andmekaitse-eeskirju.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit 
(Europol) ning millega tunnistatakse 
kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 
2005/681/JSK

mis käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ametit (Europol) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus
2009/371/JSK

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Need asutused on suhteliselt tulemuslikud ning nendevaheline koostöö on juba suurenemas ja 
paranemas, millega tagatakse Euroopa julgeolek. Samas võib Europoli ja CEPOLi ühinemine 
nende sõltumatust mõjutada, mis pole soovitav. Seetõttu tuleks ettepaneku pealkirjas ainult 
Europoli nimetada.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 88 ja artikli 87 
lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 88, 

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
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Seetõttu peab volitus ainult ELi toimimise lepingu artiklile 88 viitama.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 88 kohaselt reguleeritakse Europoli 
määrusega, mis võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 
Lisaks tuleb selle kohaselt ette näha ka 
Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentide koostöös toimuv Europoli 
tegevuse kontrollimise kord. Seepärast 
tuleb otsus 2009/371/JSK asendada 
määrusega, millega sätestatakse 
parlamentaarse kontrolli eeskirjad.

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 88 kohaselt reguleeritakse Europoli 
määrusega, mis võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 
Lisaks tuleb selle kohaselt ette näha ka 
Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentide koostöös toimuv Europoli 
tegevuse kontrollimise kord kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artikli 12 
punktiga c ja protokolli nr 1 (riikide 
parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) 
artikliga 9, et parandada Europoli 
demokraatlikku õiguspärasust ja 
aruandekohustust Euroopa kodanike ees. 
Seepärast tuleb otsus 2009/371/JSK 
asendada määrusega, millega sätestatakse 
parlamentaarse kontrolli eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Tähtis on rõhutada Europoli parlamentaarse kontrolli erieesmärgid. ELi lepingu artiklis 12 
osutatakse riikide parlamentide aktiivsele panusele koostöös Euroopa Parlamendiga liidu hea 
toimimise tagamisel ja liidusisese parlamentidevahelise koostöö korraldamisel ja 
edendamisel ning protokoll (nr 1) ja protokolli artikkel 9 toetuvad neile. Mõlemaid artikleid 
tuleb nimetada parlamentidevahelist koostööd käsitlevate ELi esmaste õigusaktidena.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Politseikolledž (CEPOL) loodi
otsusega 2005/681/JSK riiklike 
politseijõudude vahelise koostöö

(3) Europol loob oma ülesannete 
täitmiseks erikoostöö Euroopa 
Politseikolledžiga (CEPOL), nagu on 
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lihtsustamiseks Euroopa mõõtmega 
politseitööd käsitleva koolitustegevuse 
korraldamise ja koordineerimise kaudu.

kehtestatud otsusega 2005/681/JSK, et 
lihtsustada riiklike politseijõudude vahelist
koostööd Euroopa mõõtmega politseitööd 
käsitleva koolitustegevuse korraldamise ja 
koordineerimise kaudu.

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Need asutused on suhteliselt tulemuslikud ja see on tähtis ainult nendevahelise koostöö 
suurendamiseks, et tagada Euroopa julgeolek.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arvestades Europoli ja CEPOLi 
ülesannete seotust, suurendaks kahe ameti 
liitmine ja nende tegevuse optimeerimine
operatiivtegevuse tõhusust, koolituse 
asjakohasust ja liidu politseikoostöö 
tulemuslikkust.

(6) Arvestades Europoli ja CEPOLi 
ülesannete seotust, suurendaks kahe ameti 
erikoostöö operatiivtegevuse tõhusust, 
koolituse asjakohasust ja liidu 
politseikoostöö tulemuslikkust.

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Need asutused on suhteliselt tulemuslikud ja see on tähtis ainult nendevahelise koostöö 
suurendamiseks, et tagada Euroopa julgeolek.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks otsused 2009/371/JSK 
ja 2005/681/JSK tunnistada kehtetuks ning 
asendada need käesoleva määrusega, milles 
järgitakse mõlema otsuse rakendamisel 

(7) Seetõttu tuleks otsus 2009/371/JSK
tunnistada kehtetuks ning asendada need 
käesoleva määrusega, milles järgitakse 
otsuse rakendamisel saadud kogemusi. 
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saadud kogemusi. Käesoleva määruse 
alusel asutatud Europol asendaks Europoli 
ja CEPOLit ning võtaks üle nende 
ülesanded, mis on sätestatud kahes
kehtetuks tunnistatud otsuses. 

Käesoleva määruse alusel asutatud Europol 
asendaks Europoli ja CEPOLit ning võtaks 
üle nende ülesanded, mis on sätestatud 
kehtetuks tunnistatud otsuses. 

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Seetõttu pole mis tahes viited asutusele CEPOL enam vajalikud.

Muudatusettepanek 7

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 austada parlamentide rolli 
Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala üle järelevalve teostamisel 
ning liikmesriikide parlamentide ja 
Euroopa Parlamendi poliitilisi 
vastutusalasid oma asjaomaste volituste 
austamisel ja teostamisel seadusandlikus 
protsessis, on vajalik, et Europoli täielik 
vastutus ja sisemine läbipaistvus oleksid 
tagatud. Selle saavutamiseks 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. 

Or. en

Selgitus

4.–5. aprillil 2011 toimunud ELi liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsi esimehe 
järeldustes on määratletud ja vajalikuks peetud tihedama ja rangema parlamentaarse 
kontrolli teostamist Europoli tegevuste üle.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Europoli kooskõlastatud 
parlamentaarne järelevalve Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide 
poolt peaks toimuma olemasolevate 
parlamentidevaheliste struktuuride 
raames, mida on parandatud aktiivsema 
teabevahetuse ja korrapäraste 
ühiskohtumiste võimaldamisega.

Or. en

Selgitus

ELi liikmesriikide parlamentide esimehed arutasid eespool nimetatud 4.–5. aprillil 2011 
Brüsselis toimunud kohtumisel kontrollimise vormi Euroopa Politseiameti (Europoli) 
tegevuste järelevalve jaoks ja leppisid selles kokku.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Käesoleva määrusega asutatud 
Europol asendab otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ja otsusega 
2005/681/JSK asutatud CEPOLi ning on 
nende õigusjärglane. Seepärast peaks ta 
olema kõikide nende lepingute, sealhulgas 
töölepingute, kohustuste ja omandi 
õigusjärglane. Otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ja otsusega 
2005/681/JSK asutatud CEPOLi sõlmitud 
rahvusvahelised lepingud jäävad kehtima, 
välja arvatud leping, mille CEPOL on 
sõlminud peakorteri kohta.

(57) Käesoleva määrusega asutatud 
Europol asendab otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ning on selle
õigusjärglane. Seepärast peaks ta olema 
kõikide nende lepingute, sealhulgas 
töölepingute, kohustuste ja omandi 
õigusjärglane. Otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli sõlmitud 
rahvusvahelised lepingud jäävad kehtima.

Or. en
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Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Seetõttu pole mis tahes viited CEPOLile enam vajalikud.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et Europol saaks jätkata otsusega 
2009/371/JSK asutatud Europoli ja 
otsusega 2005/681/JSK asutatud CEPOLi
ülesannete täitmist parimal võimalikul 
viisil, tuleks kehtestada 
üleminekumeetmed, eelkõige seoses 
haldusnõukogu ja tegevdirektoriga, ning 
määrata kindlaks Europoli koolituseelarve 
kolmeks aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

(58) Et Europol saaks jätkata otsusega 
2009/371/JSK asutatud Europoli 
ülesannete täitmist parimal võimalikul 
viisil, tuleks kehtestada 
üleminekumeetmed, eelkõige seoses 
haldusnõukogu ja tegevdirektoriga, ning 
määrata kindlaks Europoli koolituseelarve 
kolmeks aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Seetõttu pole mis tahes viited CEPOLile enam vajalikud.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk III – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III peatükk välja jäetud
ÕIGUSKAITSEAMETNIKE 
KOOLITUSEGA SEOTUD 

ÜLESANDED

Or. en
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Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Seetõttu pole mis tahes viited koolitamisega seotud ülesannetele vajalikud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Europoli akadeemia

1. Europoli üksusena tegutsev käesoleva 
määrusega asutatud Europoli akadeemia 
toetab, töötab välja, pakub ja koordineerib 
õiguskaitseametnike koolitust kahte või 
enamat liikmesriiki mõjutavate raskete 
kuritegude ja terrorismivastase võitluse, 
suure riskiga spordi- ja muude avalike 
ürituste haldamise, liidu mittesõjaliste 
missioonide strateegilise kavandamise ja 
juhtimise, õiguskaitse juhtimise ja 
keeleoskuse valdkonnas eelkõige selleks, 
et:
(a) parandada teadlikkust ja teadmisi 
i) õiguskaitsealast koostööd käsitlevatest 
rahvusvahelistest ja ELi õigusaktidest; 
ii) liidu asutuste, eelkõige Europoli, 
Eurojusti ja Frontexi toimimisest ja 
rollist; 
iii) õiguskaitsealase koostöö juriidilistest 
aspektidest ja teabekanalitele juurdepääsu 
praktilistest teadmistest; 
(b) edendada liikmesriikide omavahelist 
ning liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelist piirkondlikku ja kahepoolset 
koostööd;
(c) käsitleda selliseid kuriteoliikidega 
võitlemise ja politseitöö valdkondi, kus 
liidu tasandil koolituse pakkumine loob 
lisaväärtust;
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(d) töötada välja ühised 
õiguskaitseametnike koolitamise 
õppekavad, et valmistada nad ette 
osalemiseks ELi tsiviilmissioonidel;
(e) aidata liikmesriikidel osaleda 
kolmandates riikides võetavates 
kahepoolsetes õiguskaitsesuutlikkuse 
suurendamise meetmetes; 
(f) koolitada koolitajaid ning toetada hea 
koolitustava arendamist ja vahetust.
2. Europoli akadeemia töötab välja ja 
ajakohastab korrapäraselt õppevahendeid 
ja -metoodikat ning rakendab neid 
elukestva õppe pakkumisel, et parandada 
õiguskaitseametnike oskusi. Europoli 
akadeemia hindab kõnealuste meetmete 
tulemuslikkust, et parandada tulevaste 
meetmete kvaliteeti, järjekindlust ja 
tõhusust. 

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Seetõttu pole mis tahes viited koolitamisega seotud ülesannetele vajalikud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Europoli akadeemia ülesanded

1. Europoli akadeemia koostab 
mitmeaastased strateegilised 
koolitusvajaduste analüüsid ja 
mitmeaastased õppeprogrammid.
2. Europoli akadeemia töötab välja ja 
kasutab koolitust ja koolitusvahendeid, 
sealhulgas järgmist: 
(a) kursused, seminarid, konverentsid 
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ning veebipõhine ja e-õpe;
(b) ühised õppekavad, mis aitavad 
parandada teadlikkust, täita lünki ja/või 
edendada ühist piiriülese kuritegevuse 
käsitust;
(c) sihtrühmade vajadustest lähtuvad 
järk-järgulised koolitusmoodulid astmete 
või raskusastmete kaupa ning kooskõlas 
geograafilise piirkonna, 
kuritegevusvaldkonna või konkreetsete 
kutsenõuetega;
(d) õiguskaitseametnike vahetus- ja 
lähetusprogrammid praktika käigus 
toimuva koolituse edendamiseks.
3. Selleks et tsiviilmissioonide ja 
kolmandate riikide suutlikkuse 
suurendamise vajadusi toetav Euroopa 
koolituspoliitika oleks sidus, teeb Europoli 
akadeemia järgmist:
(a) hindab olemasolevate liitu käsitlevate 
õiguskaitsekoolituse poliitika ja algatuste 
mõju;
(b) töötab välja ja pakub koolitust, et 
valmistada liikmesriikide 
õiguskaitseametnikke ette osalemiseks 
tsiviilmissioonidel, sealhulgas 
võimaldades neil omandada vajalikku 
keeleoskust;
(c) töötab välja ja korraldab koolitusi 
kolmandate riikide õiguskaitseametnikele, 
eelkõige liiduga ühinemise 
kandidaatriikide ametnikele;
(d) haldab sihtotstarbelisi liidu välisabi 
vahendeid, millest kooskõlas liidu 
prioriteetidega toetatakse kolmandate 
riikide tegevust asjakohastes 
poliitikavaldkondades suutlikkuse 
suurendamisel.
4. Europoli akadeemia aitab kaasa sellele, 
et liikmesriigid tunnustaksid üksteise 
õiguskaitsekoolitust ning asjakohaseid 
Euroopa kvaliteedistandardeid. 

Or. en
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Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Seetõttu pole mis tahes viited koolitamisega seotud ülesannetele vajalikud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Koolitusalane teadustegevus

1. Europoli akadeemia osaleb käesolevas 
peatükis käsitletud koolitustegevusega 
seotud teadusuuringute tegemises. 
2. Europoli akadeemia edendab ja loob 
partnerlusi liidu asutustega, samuti 
avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
teadusasutustega ning toetab 
liikmesriikides tugevama partnerluse 
loomist ülikoolide ja õiguskaitsealase 
koolitusega tegelevate asutuste vahel.

Or. en

Selgitus

Europoli ühendamine CEPOLiga pole hea lahendus asutuse tulemuslikkuse suurendamiseks. 
Seetõttu pole mis tahes viited koolitamisega seotud ülesannetele vajalikud.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, liidu asutused, kolmandad 
riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid 
võivad teabe edastamise ajal teatavaks teha 
üldised ja konkreetsed juurdepääsu- ja 
kasutamispiirangud, sealhulgas 
kustutamise ja hävitamise suhtes 

2. Liikmesriigid, liidu asutused, kolmandad 
riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid 
võivad teabe edastamise ajal teatavaks teha 
üldised ja konkreetsed juurdepääsu- ja 
kasutamispiirangud, sealhulgas 
kustutamise ja hävitamise suhtes 
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kohaldatavad piirangud. Kui selliste 
piirangute kehtestamise vajadus selgub 
pärast teabe edastamist, teavitavad nad 
sellest Europoli. Europol peab sellistest 
piirangutest kinni. 

kohaldatavad piirangud. Selliste piirangute 
kehtestamisel väldivad nad võimalikult 
suures ulatuses teabe Euroopa 
Parlamendile ja liikmesriikide 
parlamentidele teatavaks tegemise 
takistamist, kui parlamentaarset kontrolli 
teostatakse kooskõlas käesoleva määruse 
IX peatüki sätetega. Kui selliste piirangute 
kehtestamise vajadus selgub pärast teabe 
edastamist, teavitavad nad sellest Europoli. 
Europol peab sellistest piirangutest kinni. 

Or. en

Selgitus

Parlamentaarse kontrolli jooksul kättesaadavaks tehtavate dokumentide puhul tuleb nende 
konfidentsiaalsust arvesse võtta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide taotluse korral osalevad 
haldusnõukogu esimees ja tegevdirektor 
parlamentide aruteludel, et käsitleda 
Europoliga seotud küsimusi, võttes arvesse 
vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustust.

1. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide taotluse korral osalevad 
haldusnõukogu esimees ja tegevdirektor 
vähemalt kaks korda aastas parlamentide 
aruteludel, et käsitleda Europoli 
strateegiliste dokumentide ja/või selle 
hindamisaruannetega seotud küsimusi, 
võttes arvesse vaikimis- ja 
konfidentsiaalsuskohustust.

2. Euroopa Parlament teostab koos 
liikmesriikide parlamentidega kontrolli 
Europoli tegevuse üle kooskõlas käesoleva 
määrusega.

2. Euroopa Parlament teostab koos 
liikmesriikide parlamentidega kontrolli 
Europoli tegevuse üle kooskõlas nii 
Euroopa Parlamendi kui ka liikmesriikide 
parlamentide otsustega.

2 a. Selle saavutamiseks teostab asjaomast 
kontrolli parlamentidevaheline organ, 
mille raames Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide esindajad 
korrapäraselt kohtuvad ja mille 
toimimisviis otsustatakse ühiselt Euroopa 
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Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide 
poolt hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Seda 
kontrolli korraldatakse olemasolevate 
parlamentidevaheliste struktuuride 
raames.

Or. en

Selgitus

ELi liikmesriikide parlamentide esimehed arutasid eespool nimetatud 4.–5. aprillil 2011 
Brüsselis toimunud kohtumisel kontrollimise vormi Euroopa Politseiameti (Europoli) 
tegevuste järelevalve jaoks ja leppisid selles kokku. Kõnealuse parlamentidevahelise organi 
toimimise praktilised üksikasjad peavad kehtestama Euroopa Parlament ja liikmesriikide 
parlamendid ühiselt.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Europoli tegevuse üle vastavalt artiklile 
53 parlamentaarse kontrolli teostamiseks 
võib lubada Euroopa Parlamendil ja tema 
esindajatel taotluse korral tutvuda Europoli 
poolt või Europoli kaudu töödeldud 
Euroopa Liidu salastatud teabega ja 
tundliku, kuid salastamata teabega. 

1. Europoli tegevuse üle vastavalt artiklile 
53 parlamentaarse kontrolli teostamiseks 
lubatakse Euroopa Parlamendil ja tema 
esindajatel taotluse korral andmete 
esitajaga konsulteerimise ja isikuandmete 
kustutamise järel tutvuda Europoli poolt 
või Europoli kaudu töödeldud Euroopa 
Liidu salastatud teabega ja tundliku, kuid 
salastamata teabega. 

2. Juurdepääs Euroopa Liidu salastatud 
teabele ja tundlikule, kuid salastamata 
teabele on kooskõlas artiklis 69 viidatud
aluspõhimõtete ja miinimumnõuetega. 
Vastavad üksikasjad on reguleeritud 
Europoli ja Euroopa Parlamendi vahel 
sõlmitud töökorraga.

2. Juurdepääs Euroopa Liidu salastatud 
teabele ja tundlikule, kuid salastamata 
teabele on kooskõlas aluspõhimõtete ja 
miinimumnõuetega, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi juhatuse 15. aprilli 
2013. aasta otsuses konfidentsiaalse teabe 
käsitlemist Euroopa Parlamendis 
reguleeriva eeskirja kohta1. Vastavad 
üksikasjad on reguleeritud Europoli ja 
Euroopa Parlamendi vahel sõlmitud 
töökorraga, mis põhineb Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete 
raamkokkuleppe II lisal.
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_____________
1Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

Or. en

Selgitus

Tuleb kohaldada Euroopa Parlamendi kehtestatud andmekaitse-eeskirju.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi 
ametisse nimetamist võidakse tal paluda
esineda Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ees ja vastata selle liikmete 
küsimustele.

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi 
ametisse nimetamist palutakse tal esineda 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees 
ja vastata selle liikmete küsimustele, kui ta 
on sinna kutsutud.

Or. en

Selgitus

Tegevdirektori kontrollimist Euroopa Parlamendi poolt tuleb vastavalt tugevdada ka uute 
eeskirjadega, mida kohaldatakse muude Euroopa ametite (ENVI) suhtes.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt viie aasta möödudes 
[käesoleva määruse kohaldamise algusest] 
ja seejärel iga viie aasta järel tellib 
komisjon eelkõige Europoli ja tema töö 
mõju, tulemuslikkust ja tõhusust käsitleva 
hinnangu. Hinnangu eesmärk on kõigepealt 
välja selgitada vajadus muuta Europoli 
eesmärke ja selliste võimalike muudatuste 
finantsmõju. 

1. Hiljemalt viie aasta möödudes 
[käesoleva määruse kohaldamise algusest] 
ja seejärel iga viie aasta järel tellib 
komisjon eelkõige Europoli ja tema töö 
mõju, tulemuslikkust ja tõhusust ning 
Europoli tegevuse Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide poolt 
kontrollimise mehhanismide toimimist 
käsitleva hinnangu. Hinnangu eesmärk on 
kõigepealt välja selgitada vajadus muuta 
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Europoli eesmärke ja selliste võimalike 
muudatuste finantsmõju. 

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja 
oma järeldused aruande kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, liikmesriikide 
parlamentidele ja haldusnõukogule. 

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja 
oma järeldused aruande kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, liikmesriikide 
parlamentidele ja haldusnõukogule, 
millega kaasneb vajaduse korral 
ettepanek muuta käesolevat määrust. 

Or. en

Selgitus

Hindamise ja läbivaatamise klausel peab laienema ka Europoli parlamentaarse kontrolli 
mehhanismile.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega asendatakse ja 
tunnistatakse kehtetuks otsused
2009/371/JSK ja 2005/681/JSK.

Käesoleva määrusega asendatakse ja 
tunnistatakse kehtetuks otsus
2009/371/JSK.

Viiteid asendatud otsustele käsitatakse 
viidetena käesolevale määrusele.

Viiteid asendatud otsusele käsitatakse 
viidetena käesolevale määrusele.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik õiguslikud meetmed, millega 
rakendatakse otsuseid 2009/371/JSK ja 
2005/681/JSK, tunnistatakse kehtetuks 
alates käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäevast. 

1. Kõik õiguslikud meetmed, millega 
rakendatakse otsust 2009/371/JSK, 
tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäevast.

2. Kõik muud kui õiguslikud meetmed, 2. Kõik muud kui õiguslikud meetmed, 
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millega rakendatakse otsust 2009/371/JSK 
(millega asutatakse Euroopa Politseiamet 
(Europol)) ja otsust 2005/681/JSK 
(millega luuakse Euroopa politseikolledž 
(CEPOL)), jäävad pärast [käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] 
jõusse, kui Europoli haldusnõukogu ei 
otsusta käesoleva määruse rakendamisel 
teisiti.

millega rakendatakse otsust 2009/371/JSK 
(millega asutatakse Euroopa Politseiamet 
(Europol)), jäävad pärast [käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] 
jõusse, kui Europoli haldusnõukogu ei 
otsusta käesoleva määruse rakendamisel 
teisiti.

Or. en


