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LYHYET PERUSTELUT

TAUSTAA

Euroopan poliisivirasto (Europol) aloitti toimintansa hallitustenvälisenä elimenä, jonka 
toimintaa säänneltiin vuonna 1999 voimaan tulleella jäsenvaltioiden välisellä 
yleissopimuksella. Vuonna 2009 hyväksytyn neuvoston asetuksen nojalla Europolista tuli 
EU:n virasto, joka saa rahoituksensa EU:n talousarviosta. Europolin tehtävänä on tukea 
kansallisten lainvalvontayksikköjen toimintaa ja niiden keskinäistä yhteistyötä vakavan 
rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemisessä ja torjumisessa.

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) perustettiin vuonna 2005 EU:n viraston muodossa 
hoitamaan lainvalvonnasta vastaavien virkamiesten koulutusta. Sen tarkoituksena on 
helpottaa kansallisten poliisivoimien välistä yhteistyötä järjestämällä eurooppalaista 
poliisitoimintaa koskevia kursseja.

Mittakaavaetujen aikaansaamiseksi sekä näiden kahden viraston päällekkäisten etujen ja 
tehtävien vuoksi on katsottu tarpeelliseksi sulauttaa ne yhteen. Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio kannattivat heinäkuussa 2012 julkilausumaa EU:n erillisvirastoja 
koskevasta yhteisestä lähestymistavasta, jossa esitetään periaatteet Europolin ja CEPOLin 
kaltaisten erillisvirastojen hallinnon järjestämiseksi. Yhdistämällä Europol ja CEPOL yhdeksi 
virastoksi, joka sijaitsisi Europolin nykyisessä päämajassa Haagissa, voitaisiin saavuttaa 
merkittäviä synergiaetuja ja tehostaa toimintaa.

Samalla vaikuttaa tärkeältä vahvistaa edelleen jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä 
operatiivisen ja koulutuksesta vastaavan henkilöstön välistä yhteydenpitoa, jotta voidaan 
vastata vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden voimakkaaseen lisääntymiseen Euroopassa 
viimeisten 10 vuoden aikana, esimerkiksi ihmiskaupan, huumeiden ja aseiden laittoman 
kaupan, korruption, petosten ja rahanpesun kaltaisten talousrikosten sekä verkkorikollisuuden 
osalta.

TAVOITTEET

Ehdotus sisältää lukuisia tavoitteita:

 mukauttaa Europol Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin vahvistamalla sen 
oikeudellinen toimintakehys asetuksella ja ottamalla käyttöön mekanismi, jonka avulla 
Euroopan parlamentti voi valvoa Europolin toimintaa yhdessä kansallisten 
parlamenttien kanssa;

 perustaa eurooppalaisia koulutus- ja vaihto-ohjelmia, joihin voivat osallistua kaikki 
lainvalvonta-alan ammattilaiset sekä kansallisella että EU:n tasolla;

 osoittaa Europolille uusia vastuualueita, jotta se voi tarjota jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisille kattavampaa tukea. Tähän sisältyy 
lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyvien CEPOLin nykyisten tehtävien 
siirtäminen Europolille ja kehyksen luominen lainvalvontaviranomaisten koulutusta 
varten. Europol voi myös tarjota puitteet sen toimivaltaan kuuluvien eri rikostyyppien 
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torjuntaan erikoistuneiden keskusten, kuten Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen, 
erityisasiantuntemuksen kehittämiselle;

 huolehtia siitä, että Europolilla on käytössään vahva tietosuojajärjestelmä, jonka 
avulla voidaan varmistaa erityisesti Europolin tietosuojavaltuutetun riippumattomuus 
ja tehokkuus ja riittävät toimivaltuudet;

 parantaa Europolin hallintoa tehostamalla toimintaa.

VASTUUVELVOLLISUUS

Mukauttamalla Europolin Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin lisäämällä sen 
vastuuvelvollisuutta asetuksella varmistetaan, että Europolin toimintaa valvovat EU:n 
kansalaisten demokraattisesti valitut edustajat. Käytännössä Euroopan parlamentti ja 
kansalliset parlamentit saavat tietoa vuosittain laadittavien toimintakertomusten ja 
tilinpäätösten kautta ja saavat tiedoksi muun muassa uhka-arviot, strategiset analyysit ja 
yleiset tilannekatsaukset.

Lisäksi Euroopan parlamentti

 suorittaa tehtävänsä budjettivallan käyttäjänä (ottaa vastaan ehdotuksen 
ennakkoarvioksi ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta, 
voi pyytää kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn 
toteuttamista varten tarvittavat tiedot);

 antaa lausuntonsa Europolin vuotuisesta työohjelmasta ja saa tiedoksi Europolin 
vuotuisen työohjelman;

 voi kutsua Europolin hallintoneuvoston valitseman pääjohtaja- tai 
apulaispääjohtajaehdokkaan toimivaltaisen parlamentin valiokunnan kuultavaksi tai 
vastaamaan tehtäviensä hoitoa koskeviin kysymyksiin.

Jotta Euroopan parlamentti voi käyttää valvontavaltaansa niin, että samalla voidaan turvata 
operatiivisten tietojen luottamuksellisuus, Europolin ja Euroopan parlamentin on sovittava
käytännön järjestelyistä, joilla säännellään pääsyä Euroopan unionin 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja arkaluonteisiin turvallisuusluokittelemattomiin 
tietoihin, joita Europol käsittelee tai joita käsitellään sen välityksellä.

Europol jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon 
keskipisteenä Tätä varten vahvistetaan jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa 
Europolille tarvittavia tietoja. Kannustimeksi lainvalvontayksiköille tarjotaan entistä 
laajemmat mahdollisuudet saada rahoitustukea rajatylittäviin tutkintatoimiin myös muissa 
kuin euron väärentämistä koskevissa tapauksissa. Käyttöön otetaan mekanismi, jonka avulla 
seurataan tietojen toimittamista jäsenvaltioilta Europolille.

TARVITTAVAT MUUTOKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta ja sen valmistelija haluavat 
ehdotetuilla tarkistuksilla korostaa erityisesti:
– Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien asemaa tehokkaan ja säännöllisen 
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parlamenttien välisen yhteistyön järjestämisessä unionissa ja sen edistämisessä erityisesti 
poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, joissa unionilla ja 
jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta;
– että Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu Europolin tehokkuuden 
lisäämiseksi;
– että Euroopan parlamentin vahvistamia voimassa olevia tietosuojasääntöjä on sovellettava.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö-
ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä 
neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 
2005/681/YOS kumoamisesta

Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätöksen 2009/371/YOS
kumoamisesta

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Virastot ovat suhteellisen tehokkaita ja niiden välinen yhteistyö lisääntyy ja on 
jo parantunut Euroopan turvallisuuden varmistamisessa. Europolin ja CEPOLin 
sulautuminen yhteen pikemminkin vaikuttaisi niiden riippumattomuuteen, mikä ei ole 
suotavaa. Tämän vuoksi otsikossa on mainittava vain Europol.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin ottavat huomioon Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 88 artiklan ja 87 artiklan 
2 kohdan b alakohdan,

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 88 artiklan,

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Tämän vuoksi on viitattava ainoastaan SEUT-sopimuksen 88 artiklaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 88 artiklan mukaan Europolin 
toimintaa on säänneltävä asetuksella, joka 
annetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. Sopimuksessa myös 
edellytetään, että on vahvistettava 
menettelytavat, joilla Euroopan parlamentti 
valvoo Europolin toimintaa yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa. Sen 
vuoksi neuvoston päätös 2009/371/YOS on 
korvattava asetuksella, jossa vahvistetaan 
parlamentin harjoittamaa valvontaa 
koskevat säännöt.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 88 artiklan mukaan Europolin 
toimintaa on säänneltävä asetuksella, joka 
annetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. Sopimuksessa myös 
edellytetään, että on vahvistettava 
menettelytavat, joilla Euroopan parlamentti 
valvoo Europolin toimintaa yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
12 artiklan c kohdan sekä kansallisten 
parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa laaditun pöytäkirjan N:o 1 
mukaisesti Europolin demokraattisen 
legitimiteetin sekä vastuuvelvollisuuden 
Euroopan kansalaisia kohtaan 
vahvistamiseksi. Sen vuoksi neuvoston 
päätös 2009/371/YOS on korvattava 
asetuksella, jossa vahvistetaan parlamentin 
harjoittamaa valvontaa koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa Europolia koskevan parlamentaarisen valvontavallan erityisiä 
tavoitteita. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 12 artiklassa viitataan kansallisten 
parlamenttien aktiiviseen panokseen unionin moitteettomassa toiminnassa ja pöytäkirja N:o 1 
ja sen 9 artikla perustuvat siihen, että ne yhteisymmärryksessä Euroopan parlamentin kanssa 
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järjestävät ja edistävät parlamenttien välistä yhteistyötä unionissa. Parlamenttien välistä 
yhteistyötä koskevaan primäärilainsäädäntöön kuuluvat artiklat on mainittava.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan poliisiakatemia, jäljempänä 
’CEPOL’, perustettiin neuvoston 
päätöksellä 2005/681/YOS helpottamaan 
kansallisten poliisivoimien välistä 
yhteistyötä järjestämällä ja koordinoimalla 
eurooppalaista poliisitoimintaa koskevaa 
koulutusta.

(3) Tehtäviensä toteuttamiseksi Europol 
käynnistää erityisyhteistyön Euroopan 
poliisiakatemian, jäljempänä ’CEPOL’, 
kanssa, joka perustettiin neuvoston 
päätöksellä 2005/681/YOS helpottamaan 
kansallisten poliisivoimien välistä 
yhteistyötä järjestämällä ja koordinoimalla 
eurooppalaista poliisitoimintaa koskevaa 
koulutusta.

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Virastot ovat suhteellisen tehokkaita ja tärkeää on vain lisätä niiden välistä 
yhteistyötä Euroopan turvallisuuden varmistamisessa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon Europolin ja 
CEPOLin tehtävien väliset yhteydet, 
näiden virastojen toimintojen 
yhdistäminen ja järkeistäminen parantaisi 
operatiivisen toiminnan vaikuttavuutta, 
koulutuksen merkityksellisyyttä ja unionin 
poliisiyhteistyön tehokkuutta.

(6) Kun otetaan huomioon Europolin ja 
CEPOLin tehtävien väliset yhteydet, 
näiden virastojen erityinen yhteistyö 
parantaisi operatiivisen toiminnan 
vaikuttavuutta, koulutuksen 
merkityksellisyyttä ja unionin 
poliisiyhteistyön tehokkuutta.

Or. en
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Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Virastot ovat suhteellisen tehokkaita ja tärkeää on vain lisätä niiden välistä 
yhteistyötä Euroopan turvallisuuden varmistamisessa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Päätökset 2009/371/YOS ja 
2005/681/YOS olisi sen vuoksi kumottava 
ja korvattava tällä asetuksella, joka 
perustuu kummankin päätöksen 
täytäntöönpanosta saatuihin kokemuksiin. 
Tällä asetuksella perustettavan Europolin 
olisi korvattava kumottavilla päätöksillä 
perustetut Europol ja CEPOL ja otettava 
hoitaakseen niiden tehtävät.

(7) Päätös 2009/371/YOS olisi sen vuoksi 
kumottava ja korvattava tällä asetuksella, 
joka perustuu päätöksen täytäntöönpanosta 
saatuihin kokemuksiin. Tällä asetuksella 
perustettavan Europolin olisi korvattava 
kumottavilla päätöksellä perustettu 
Europol ja otettava hoitaakseen sen 
tehtävät.

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Viittausta CEPOLiin ei sen vuoksi enää tarvita.

Tarkistus 7

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 

(48) Parlamenttien aseman 
kunnioittamiseksi vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
seurannassa sekä kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan parlamentin 
poliittisen vastuun noudattamiseksi niiden 
harjoittaessa toimivaltaansa 
lainsäädäntömenettelyssä on 
varmistettava Europolin sisäisen 
organisaation täysimääräinen 
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turvata operatiivisten tietojen 
luottamuksellisuus.

vastuuvelvollisuus ja avoimuus. Tämän 
vuoksi on 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. 

Or. en

Perustelu

Brysselissä 4.–5. huhtikuuta 2011 kokoontuneen EU:n parlamenttien puhemiesten 
konferenssin puheenjohtajan päätelmissä täsmennettiin ja katsottiin tarpeelliseksi soveltaa 
tiiviimpää ja syvempää parlamentaarista valvontaa Europolin toimintaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Europolin yhteisen valvonnan 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien toimesta olisi tapahduttava 
nykyisten parlamenttien välisten 
rakenteiden puitteissa vahvistettuna 
entistä tehokkaammalla tietojenvaihdolla 
ja säännöllisillä yhteisillä kokouksilla.

Or. en

Perustelu

Aiemmin mainitussa Brysselissä 4.–5. huhtikuuta 2011 pidetyssä kokouksessa EU:n 
parlamenttien puhemiehet keskustelivat ja sopivat Euroopan poliisiviraston (Europol) 
toiminnan valvontaa koskevan rakenteen muodosta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja päätöksellä 
2005/681/YOS perustetun CEPOLin ja 
toimii niiden seuraajana. Siksi sen olisi 
oltava niiden oikeusseuraaja myös 
suhteessa kaikkiin niiden tekemiin 
sopimuksiin, työsopimukset mukaan 
lukien, sekä niiden vastuihin ja niiden 
hankkimaan omaisuuteen. Päätöksellä 
2009/371/YOS perustetun Europolin ja 
päätöksellä 2005/681/YOS perustetun 
CEPOLin tekemien kansainvälisten 
sopimusten olisi pysyttävä voimassa, 
lukuun ottamatta CEPOLin tekemää 
toimipaikkaa koskevaa sopimusta.

(57) Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja toimii sen 
seuraajana. Siksi sen olisi oltava niiden 
oikeusseuraaja myös suhteessa kaikkiin 
niiden tekemiin sopimuksiin, 
työsopimukset mukaan lukien, sekä niiden 
vastuihin ja niiden hankkimaan 
omaisuuteen. Päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin tekemien 
kansainvälisten sopimusten olisi pysyttävä 
voimassa.

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Viittausta CEPOLiin ei sen vuoksi enää tarvita.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta Europol voi jatkaa päätöksellä 
2009/371/YOS perustetun Europolin ja 
päätöksellä 2005/681/YOS perustetun 
CEPOLin tehtävien hoitamista parhaan 
kykynsä mukaan, olisi vahvistettava 
siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa 
sekä Europolin talousarvion tietyn osan 
kohdentamista koulutukseen kolmeksi 

(58) Jotta Europol voi jatkaa päätöksellä 
2009/371/YOS perustetun Europolin 
tehtävien hoitamista parhaan kykynsä 
mukaan, olisi vahvistettava 
siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa 
sekä Europolin talousarvion tietyn osan 
kohdentamista koulutukseen kolmeksi 
vuodeksi tämän asetuksen voimaantulon 
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vuodeksi tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen.

jälkeen.

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Viittausta CEPOLiin ei sen vuoksi enää tarvita.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
III luku – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

III luku Poistetaan.
LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN 

KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Viittausta koulutukseen liittyviin tehtäviin ei sen vuoksi enää tarvita.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Europol-akatemia

1. Tällä asetuksella perustettava 
Europol-akatemiaksi kutsuttu Europolin 
yksikkö tukee, kehittää, tarjoaa ja 
koordinoi lainvalvontaviranomaisille 
tarkoitettua koulutusta, joka liittyy 
erityisesti vähintään kahteen 
jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan 
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rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan, 
suuria yleiseen järjestykseen liittyviä 
riskejä sisältävien tapahtumien ja 
urheilutapahtumien hallintaan, 
ei-sotilaallisten EU-operaatioiden 
strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen 
sekä lainvalvonta-alan johtamiseen ja 
kieltenopetukseen ja jonka tarkoituksena 
on erityisesti
a) levittää tietoa 
i) lainvalvontayhteistyötä koskevista 
unionin ja kansainvälisistä välineistä; 
ii) unionin elimistä, erityisesti 
Europolista, Eurojustista ja Frontexista, 
sekä niiden toiminnasta ja tehtävistä; 
iii) lainvalvontayhteistyön oikeudellisista 
näkökohdista sekä käytännön tietoa siitä, 
mistä tietoa on saatavilla; 
b) kannustaa alueellisen ja kahdenvälisen 
yhteistyön kehittämistä sekä 
jäsenvaltioiden kesken että 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä;
c) käsitellä erityisiä rikollisuuden tai 
poliisitoiminnan osa-alueita, joilla 
unionin tason koulutus voi tuoda 
lisäarvoa;
d) laatia erityisiä 
lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja 
yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla heitä 
voidaan kouluttaa osallistumaan unionin 
siviilioperaatioihin;
e) tukea jäsenvaltioita kahdenvälisten 
lainvalvontavalmiuksien kehittämisessä 
kolmansissa maissa; 
f) kouluttaa kouluttajia ja avustaa hyvien 
oppimiskäytäntöjen vaihdossa.
2. Europol-akatemia kehittää ja päivittää 
säännöllisesti oppimisvälineitä ja 
-menetelmiä ja soveltaa niitä elinikäisen 
oppimisen periaatetta noudattaen 
lainvalvontaviranomaisten taitojen 
kehittämiseksi. Europol-akatemia arvioi 
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näiden toimien tuloksia voidakseen 
parantaa tulevien toimien laatua, 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Viittausta koulutukseen liittyviin tehtäviin ei sen vuoksi enää tarvita.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Europol-akatemian tehtävät

1. Europol-akatemia laatii monivuotisia 
strategisten koulutustarpeiden analyyseja 
ja monivuotisia koulutusohjelmia.
2. Europol-akatemia laatii ja toteuttaa 
koulutustoimia ja opetustuotteita, 
esimerkiksi 
a) kursseja, seminaareja, konferensseja ja 
verkko-opiskeluvälineitä;
b) yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla 
levitetään tietoa, paikataan aukkoja ja/tai 
helpotetaan yhteisten lähestymistapojen 
omaksumista rajatylittäviin rikollisiin 
ilmiöihin;
c) koulutusmoduuleja, jotka on 
porrastettu asteittain tai tasoittain 
asianomaisen kohderyhmän tarvitsemien 
taitojen vaativuuden perusteella ja joissa 
keskitytään joko tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai rikollisen toiminnan alaan 
tai tiettyihin ammatissa tarvittaviin 
taitoihin;
d) lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja 
vaihto-ohjelmia operatiivisiin tarpeisiin 
perustuvan koulutusmenetelmän 
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puitteissa.
3. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukainen eurooppalainen 
koulutuspolitiikka kolmansissa maissa 
toteutettavien siviilioperaatioiden ja 
valmiuksien kehittämisen tukemiseksi, 
Europol-akatemia
a) arvioi nykyisten unioniin liittyvien 
lainvalvonta-alan koulutuspolitiikkojen ja 
-aloitteiden vaikutuksia;
b) laatii ja tarjoaa koulutusta, jonka 
avulla jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaiset voivat 
valmistautua osallistumaan 
siviilioperaatioihin muun muassa 
hankkimalla tarvittavan kielitaidon;
c) laatii ja tarjoaa koulutusta kolmansien 
maiden ja erityisesti unionin jäsenyyttä 
hakeneiden maiden 
lainvalvontaviranomaisille;
d) hallinnoi erityisiä unionin ulkoisen 
avun varoja, joilla tuetaan kolmansien 
maiden valmiuksien kehittämistä 
asianomaisilla toiminta-aloilla unionin 
vahvistamien painopisteiden mukaisesti.
4. Europol-akatemia edistää 
jäsenvaltioiden lainvalvonta-alan 
koulutuksen ja siihen liittyvien 
eurooppalaisten laatunormien keskinäistä 
tunnustamista. 

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Viittausta koulutukseen liittyviin tehtäviin ei sen vuoksi enää tarvita.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Koulutukseen liittyvä tutkimustoiminta

1. Europol-akatemia edistää tässä luvussa 
tarkoitettujen koulutustoimien kannalta 
merkityksellisen tutkimustoiminnan 
kehittämistä. 
2. Europol-akatemia edistää ja luo 
kumppanuuksia unionin elinten sekä 
julkisten ja yksityisten oppilaitosten 
kanssa ja kannustaa lujempien 
kumppanuussuhteiden muodostamista 
yliopistojen ja lainvalvonta-alan 
oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Europolin sulauttaminen CEPOLin kanssa ei ole hyvä ratkaisu viraston tehokkuuden 
lisäämiseksi. Viittausta koulutukseen liittyviin tehtäviin ei sen vuoksi enää tarvita.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet 
maat ja kansainväliset järjestöt voivat 
ilmoittaa tiedonsiirron yhteydessä tietoihin 
pääsyä tai niiden käyttöä koskevista 
mahdollisista yleisistä tai nimenomaisista 
rajoituksista, tietojen poistaminen tai 
tuhoaminen mukaan lukien. Jos tällaisten 
rajoitusten tarve tulee ilmi vasta 
tiedonsiirron jälkeen, niiden on 
ilmoitettava siitä Europolille vastaavasti. 
Europolin on noudatettava tällaisia 

2. Jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet 
maat ja kansainväliset järjestöt voivat 
ilmoittaa tiedonsiirron yhteydessä tietoihin 
pääsyä tai niiden käyttöä koskevista 
mahdollisista yleisistä tai nimenomaisista 
rajoituksista, tietojen poistaminen tai 
tuhoaminen mukaan lukien. Tällaisia 
rajoituksia asettaessaan niiden on 
mahdollisimman pitkälti pidättäydyttävä 
estämästä tietojen saattamista Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
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rajoituksia. tietoon näiden harjoittaessa 
parlamentaarista valvontavaltaansa 
tämän asetuksen IX luvun säännösten 
mukaisesti. Jos tällaisten rajoitusten tarve 
tulee ilmi vasta tiedonsiirron jälkeen, 
niiden on ilmoitettava siitä Europolille 
vastaavasti. Europolin on noudatettava 
tällaisia rajoituksia. 

Or. en

Perustelu

Parlamentaarisen valvontavallan yhteydessä tiedoksi toimitettujen asiakirjojen 
luottamuksellisuudesta on huolehdittava.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja osallistuvat Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
pyynnöstä Euroopan parlamentin istuntoon 
keskustellakseen Europoliin liittyvistä 
kysymyksistä, pidättymistä ja 
luottamuksellisuutta koskevat 
velvollisuudet huomioon ottaen.

1. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja osallistuvat Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
pyynnöstä vähintään kahdesti vuodessa
Euroopan parlamentin istuntoon 
keskustellakseen Europolin strategisiin 
asiakirjoihin ja/tai sen 
arviointikertomuksiin liittyvistä 
kysymyksistä, pidättymistä ja 
luottamuksellisuutta koskevat 
velvollisuudet huomioon ottaen.

2. Euroopan parlamentin yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
harjoittama Europolin toiminnan 
parlamentaarinen valvonta on toteutettava 
tämän asetuksen mukaisesti.

2. Euroopan parlamentin yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
harjoittama Europolin toiminnan 
parlamentaarinen valvonta on toteutettava 
sekä Euroopan parlamentin että 
kansallisten parlamenttien tekemien 
päätösten mukaisesti.

2 a. Tämän osalta valvontavaltaa 
harjoittaa parlamenttien välinen elin, 
jossa Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien edustajat 
tapaavat säännöllisesti ja jonka toimintaa 
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koskevista yksityiskohdista päätetään 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien kanssa viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaatulosta. Valvontavalta 
organisoidaan nykyisten parlamenttien 
välisen yhteistyön rakenteiden puitteissa.

Or. en

Perustelu

Edellä mainitussa Brysselissä 4.–5. huhtikuuta 2011 pidetyssä kokouksessa EU:n 
parlamenttien puhemiehet keskustelivat ja sopivat Euroopan poliisiviraston (Europol) 
toiminnan valvontaa koskevan rakenteen muodosta. Parlamenttien välisen elimen toimintaa 
koskevista käytännön yksityiskohdista päätetään yhdessä Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien kanssa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta Euroopan parlamentti voisi 
toteuttaa parlamentaarista valvontaa 
Europolin toiminnan suhteen 53 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja sen 
edustajille voidaan pyynnöstä myöntää
oikeus tutustua Euroopan unionin 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja 
arkaluonteisiin 
turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin, 
joita Europol käsittelee tai joita käsitellään 
sen välityksellä. 

1. Jotta Euroopan parlamentti voisi 
toteuttaa parlamentaarista valvontaa 
Europolin toiminnan suhteen 53 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja sen 
edustajille myönnetään pyynnöstä oikeus 
tutustua Euroopan unionin 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja 
arkaluonteisiin 
turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin, 
joita Europol käsittelee tai joita käsitellään 
sen välityksellä, sen jälkeen kun tietojen 
tarjoajaa on kuultu ja henkilötiedot 
poistettu. 

2. Oikeus tutustua Euroopan unionin 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja 
arkaluonteisiin 
turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin on 
toteutettava 69 artiklassa tarkoitettujen
perusperiaatteiden ja vähimmäisnormien 
mukaisesti. Tähän liittyviä yksityiskohtia 
säännellään Europolin ja Euroopan 
parlamentin välillä tehtävän käytännön 

2. Oikeus tutustua Euroopan unionin 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja 
arkaluonteisiin 
turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin on 
toteutettava luottamuksellisten tietojen 
käsittelystä Euroopan parlamentissa 
15. huhtikuuta 2013 tehdyssä Euroopan 
parlamentin puhemiehistön päätöksessä
esitettyjen perusperiaatteiden ja 
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järjestelyn mukaisesti. vähimmäisnormien mukaisesti. Tähän 
liittyviä yksityiskohtia säännellään 
Europolin ja Euroopan parlamentin välillä 
tehtävän käytännön järjestelyn mukaisesti 
Euroopan parlamentin ja Euroopan 
komission välisiä suhteita koskevan 
puitesopimuksen liitteen II perusteella.

_____________
1Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

On sovellettava Euroopan parlamentin vahvistamia voimassa olevia tietosuojasääntöjä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
voidaan ennen nimittämistä kutsua 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
antaa ennen nimittämistä kutsusta 
lausunnon Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin valvontavaltaa on vahvistettava pääjohtajan osalta myös muihin 
unionin virastoihin sovellettavien uusien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
[tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja 

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
[tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja 
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sen jälkeen joka viides vuosi komissio 
teettää arvioinnin, jossa arvioidaan 
erityisesti Europolin ja sen toimintatapojen 
vaikutuksia, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
tarvetta muuttaa Europolin tavoitteita ja 
tällaisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia. 

sen jälkeen joka viides vuosi komissio 
teettää arvioinnin, jossa arvioidaan 
erityisesti Europolin ja sen toimintatapojen 
vaikutuksia, vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
sekä Euroopan parlamentin yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
harjoittaman Europolin toiminnan 
valvontamekanismien toimintaa. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
tarvetta muuttaa Europolin tavoitteita ja 
tällaisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia. 

2. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
ja sen päätelmät Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, kansallisille parlamenteille ja 
hallintoneuvostolle. 

2. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
ja sen päätelmät ja tarvittaessa 
ehdotuksensa tämän asetuksen 
muuttamiseksi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, kansallisille parlamenteille ja 
hallintoneuvostolle. 

Or. en

Perustelu

Arviointia ja uudelleentarkastelua koskeva lauseke on laajennettava koskemaan myös 
Europolin parlamentaarisen valvonnan mekanismia.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
77 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella korvataan ja kumotaan 
päätös 2009/371/YOS ja päätös 
2005/681/YOS.

Tällä asetuksella korvataan ja kumotaan 
päätös 2009/371/YOS.

Viittauksia korvattuihin päätöksiin
pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Viittauksia korvattuun päätökseen
pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan kaikki päätöksen 
2009/371/YOS ja päätöksen 
2005/681/YOS täytäntöönpanoa koskevat 
lainsäädäntötoimenpiteet tämän asetuksen 
soveltamispäivästä alkaen. 

1. Kumotaan kaikki päätöksen 
2009/371/YOS täytäntöönpanoa koskevat 
lainsäädäntötoimenpiteet tämän asetuksen 
soveltamispäivästä alkaen.

2. Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamista koskevan päätöksen 
2009/371/YOS ja CEPOLin perustamista 
koskevan päätöksen 2005/681/YOS
täytäntöönpanoa koskevat muut kuin 
lainsäädäntötoimenpiteet pysyvät voimassa 
[tämän asetuksen soveltamispäivän] 
jälkeen, jollei Europolin hallintoneuvosto 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toisin päätä.

2. Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamista koskevan päätöksen 
2009/371/YOS täytäntöönpanoa koskevat 
muut kuin lainsäädäntötoimenpiteet 
pysyvät voimassa [tämän asetuksen 
soveltamispäivän] jälkeen, jollei Europolin 
hallintoneuvosto tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi toisin päätä.

Or. en


