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TRUMPAS PAGRINDIMAS

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Europos policijos biuras (Europolas) pradėjo veikti kaip tarpvyriausybinė įstaiga, kurios 
veikla buvo reglamentuojama pagal 1999 m. įsigaliojusią valstybių narių pasirašytą 
Konvenciją. Pagal 2009 m. priimtą Tarybos sprendimą Europolas tapo iš ES biudžeto 
finansuojama ES agentūra. Europolo uždavinys – remti nacionalinių teisėsaugos tarnybų 
veiklą ir jų tarpusavio bendradarbiavimą sunkių nusikaltimų ir terorizmo prevencijos bei 
kovos su jais srityse.

Europos policijos koledžas (CEPOL) – 2005 m. įsteigta ES agentūra, atsakinga už teisėsaugos 
pareigūnų mokymo veiklą. Jis siekia palengvinti nacionalinių policijos pajėgų 
bendradarbiavimą rengdamas Europos lygmens policijos mokymus.

Turint tikslą pasiekti masto ekonomiją ir atsižvelgiant į iš dalies sutampančius šių dviejų 
Bendrijos agentūrų interesus ir uždavinius, buvo nuspręsta, kad jas būtų teisinga sujungti. 
2012 m. liepos mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos patvirtintame bendrame 
pareiškime dėl bendro požiūrio dėl ES decentralizuotų agentūrų nustatyti tokių agentūrų kaip 
Europolas ir CEPOL valdymo principai. Sujungus Europolą ir CEPOL į vieną agentūrą, kuri 
įsikurtų dabartinėje Europolo būstinėje Hagoje, būtų sukurta svarbi sinergija ir užtikrintas 
didesnis veiksmingumas.

Kartu, ir siekiant sumažinti per pastaruosius dešimt metų gerokai išaugusį sunkų ir 
organizuotą nusikalstamumą, pavyzdžiui, prekybą žmonėmis, nelegaliais narkotikais ir 
ginklais, finansinius nusikaltimus, pvz., korupciją, sukčiavimą ir pinigų plovimą, ir 
elektroninius nusikaltimus, atrodo gyvybiškai svarbu dar labiau sustiprinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir operatyvinių bei mokymo srities darbuotojų ryšius. 

TIKSLAI

Pasiūlyme numatyti keli tikslai:

 suderinti Europolo veiklą su Lisabonos sutarties reikalavimais reglamentu nustatant 
teisinį Europolo veiklos pagrindą ir įdiegiant Europolo veiklos kontrolės mechanizmą, 
kurį taikytų Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais;

 nacionaliniu ir ES lygmeniu sukurti Europos mokymo sistemas ir mainų programas
visiems su tuo susijusiems teisėsaugos specialistams;

 suteikti Europolui naujų įgaliojimų, kad jis galėtų teikti visapusiškesnę paramą 
valstybių narių teisėsaugos institucijoms. Tai reiškia, kad Europolas turėtų perimti 
dabartines CEPOL funkcijas teisėsaugos pareigūnų mokymo srityje ir sukurti 
teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemą. Be to, Europolui gali tekti plėtoti 
specializuotų ES kovos su tam tikrais nusikaltimais, patenkančiais į Europolo 
uždavinių sritį, centrų, visų pirma Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu 
centro, veiklą;
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 nustatyti griežtą Europolo duomenų apsaugos tvarką, visų pirma siekiant užtikrinti, 
kad Europolo duomenų apsaugos pareigūnas būtų visiškai nepriklausomas, galėtų 
veiksmingai dirbti ir turėtų pakankamus intervencijos įgaliojimus;

 pagerinti Europolo valdymą siekiant didesnio veiksmingumo.

ATSKAITOMYBĖ

Siekiant suderinti Europolo veiklą su Lisabonos sutarties reikalavimais ir padidinti jo 
atskaitomybę, reglamentu užtikrinama, kad Europolo veiklą prižiūrėtų demokratiškai išrinkti 
ES piliečių atstovai. Praktiniu požiūriu Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai 
kasmet gautų informaciją metinėse veiklos ataskaitose ir galutinėse ataskaitose ir gautų 
susipažinti pavojų analizes, strategines analizes, bendros padėties ataskaitas ir kt.

Be to, Europos Parlamentas:

 atlieka savo, kaip biudžeto valdymo institucijos, funkcijas (gauna išlaidų sąmatą ir 
atitinkamų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, taip pat bet kurią 
informaciją, reikalingą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai užbaigti);

 dalyvauja konsultacijose dėl Europolo daugiametės darbo programos ir gauna 
susipažinti Europolo metinę darbo programą;

 gali pakviesti kandidatą į Europolo vykdomojo direktoriaus pareigas atvykti į 
kompetentingo parlamentinio komiteto klausymą arba atsakyti į klausimus apie savo 
vykdomą veiklą.

Kad Europos Parlamentas galėtų naudotis priežiūros teise ir kad drauge būtų užtikrintas 
operatyvinės informacijos konfidencialumas, Europolas ir Europos Parlamentas turi susitarti 
dėl darbo tvarkos, taikomos prieigai prie Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir 
neskelbtinos neįslaptintos informacijos, kurią tvarko pats Europolas arba kuri tvarkoma per jį.

Europolas kaip valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimosi informacija centras. To 
siekiama sugriežtinus valstybių narių prievolę teikti Europolui reikiamus duomenis. 
Viena iš siūlomų paskatų – didesnės teisėsaugos tarnybų galimybės gauti finansinę paramą 
tarpvalstybiniams tyrimams ne tik euro padirbinėjimo, bet ir kitose srityse. Be to, nustatomas 
ataskaitų teikimo mechanizmas, padėsiantis stebėti valstybių narių indėlį teikiant duomenis 
Europolui.

REIKALAUJAMI PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ir jo nuomonės referentė siūlomais pakeitimais visų pirma 
nori pabrėžti:
– Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų pareigą kartu nustatyti, kaip Sąjungoje 
organizuoti ir skatinti veiksmingą reguliarų tarpparlamentinį bendradarbiavimą, ypač policijos 
ir teisminį bendradarbiavimą, nes šioje srityje Sąjunga ir valstybės narės dalijasi 
kompetencija;
– Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas Europolo veiklos veiksmingumui 
padidinti;
– turi būti taikomos įsigaliojančios Europos Parlamento nustatytos duomenų apsaugos 
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taisyklės.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūros 
(Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 
2005/681/TVR panaikinimo

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir 
Sprendimo 2009/371/TVR panaikinimo

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Šios agentūros veikia gana veiksmingai ir jų bendradarbiavimas gerėja ir tobulėja 
siekiant užtikrinti Europos saugumą. Priešingai, Europolą sujungus su CEPOL gali sumažėti 
jų nepriklausomumas, o tai nepageidautina. Todėl pasiūlymo pavadinime turi būti minimas 
tik Europolas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 88 straipsnį ir 
87 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 88 straipsnį,

Or. en
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Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl nurodomojoje dalyje turi būti nurodytas tik Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 88 straipsnis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 88 straipsnyje nustatyta, kad 
Europolo veikla reglamentuojama 
reglamentu, priimtu pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą. Be to, reikalaujama 
nustatyti Europolo veiklos priežiūros 
procedūras, kurias vykdytų Europos 
Parlamentas kartu su nacionaliniais 
parlamentais. Todėl Sprendimą 
2009/371/TVR būtina pakeisti reglamentu, 
kuriame būtų nustatytos parlamentinės 
kontrolės taisyklės;

(2) Sutarties 88 straipsnyje nustatyta, kad 
Europolo veikla reglamentuojama 
reglamentu, priimtu pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą. Be to, reikalaujama 
nustatyti Europolo veiklos priežiūros 
procedūras, kurias vykdytų Europos 
Parlamentas kartu su nacionaliniais 
parlamentais, kaip numatyta Europos 
Sąjungos sutarties 12 straipsnio c punkte 
ir Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių 
parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 
9 straipsnyje, kad būtų stiprinamas 
Europolo demokratinis teisėtumas ir 
atskaitingumas ES piliečiams. Todėl 
Sprendimą 2009/371/TVR būtina pakeisti 
reglamentu, kuriame būtų nustatytos 
parlamentinės kontrolės taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti konkrečius Europolo parlamentinės kontrolės tikslus. ES sutarties 12 
straipsnyje nurodytas aktyvus nacionalinių parlamentų įnašas į gerą Sąjungos veikimą, o 
Protokolu Nr. 1 ir jo 9 straipsniu, suderinus su Europos Parlamentu, grindžiamas 
tarpparlamentinio bendradarbiavimo organizavimas ir skatinimas Sąjungoje. Turi būti 
paminėti abu straipsniai, kaip ES pirminės teisės nuostatos, susijusios su tarpparlamentiniu 
bendradarbiavimu.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos policijos koledžas (CEPOL) 
buvo įsteigtas Sprendimu 2005/681/TVR 
siekiant palengvinti nacionalinių policijos 
pajėgų bendradarbiavimą rengiant ir 
koordinuojant Europos lygmens mokymus;

(3) Europolas, siekdamas sudaryti sąlygas 
savo misijai, taip pat itin bendradarbiauja 
su Europos policijos koledžu (CEPOL), 
kaip nustatyta Sprendimu 2005/681/TVR,
siekiant palengvinti nacionalinių policijos 
pajėgų bendradarbiavimą rengiant ir 
koordinuojant Europos lygmens mokymus;

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Šios agentūros veikia gana veiksmingai, svarbu tik didinti jų bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti Europos saugumą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į Europolo ir CEPOL 
uždavinių sąsajas, integravus ir 
racionalizavus šių dviejų agentūrų 
funkcijas būtų padidintas operatyvinės 
veiklos veiksmingumas, mokymo veiklos 
aktualumas ir Sąjungos policijos 
bendradarbiavimo veiksmingumas;

(6) atsižvelgiant į Europolo ir CEPOL 
uždavinių sąsajas, šioms dviem 
agentūroms itin bendradarbiaujant būtų 
padidintas operatyvinės veiklos 
veiksmingumas, mokymo veiklos 
aktualumas ir Sąjungos policijos 
bendradarbiavimo veiksmingumas;

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Šios agentūros veikia gana veiksmingai, svarbu tik didinti jų bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti Europos saugumą.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl sprendimus 2009/371/TVR ir 
2005/681/TVR reikėtų panaikinti ir 
pakeisti šiuo reglamentu, parengtu 
atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant 
šiuos sprendimus. Europolas pagal šį 
reglamentą turėtų perimti Europolo ir 
CEPOL funkcijas, nustatytas dviem 
naikinamais sprendimais; 

(7) todėl Sprendimą 2009/371/TVR 
reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo 
reglamentu, parengtu atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant tą sprendimą. 
Europolas pagal šį reglamentą turėtų 
perimti Europolo funkcijas, nustatytas 
naikinamu sprendimu; 

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl jokios nuorodos į CEPOL agentūrą jau nereikia.

Pakeitimas 7

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, tinkamai 
užtikrinant reikiamą operatyvinės 
informacijos konfidencialumą; 
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Or. en

Pagrindimas

2011 m. balandžio 4–5 d. Briuselyje surengtoje ES šalių parlamentų pirmininkų 
konferencijoje patvirtintose Tarybai pirmininkaujančios valstybės išvadose nurodyta ir 
laikoma reikalinga, kad parlamentai atidžiau ir išsamiau prižiūrėtų Europolo veiklą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) suderinta parlamentinė Europolo 
priežiūra, kurią atlieka Europos 
Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, 
turėtų būti vykdoma laikantis esamų 
tarpparlamentinių sistemų, kurios būtų 
papildytos aktyvesniu keitimusi 
informacija ir nuostatomis dėl reguliarių 
bendrų posėdžių;

Or. en

Pagrindimas

Minėtame 2011 m. balandžio 4–5 d. Briuselyje vykusiame susitikime ES šalių parlamentų 
pirmininkai aptarė, kokią kontrolės formą taikant bus prižiūrima Europos policijos biuro 
(Europolo) veikla, ir šią formą suderino.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Europolas pagal šį reglamentą 
pakeičia Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR, ir CEPOL, įsteigtą 
Sprendimu 2005/681/TVR. Naujasis 
Europolas turėtų būti visų jų sutarčių, 
įskaitant darbo sutartis, prisiimtų 
įsipareigojimų ir įgyto turto teisių 
perėmėjas. Europolo, įsteigto Sprendimu 

(57) Europolas pagal šį reglamentą 
pakeičia Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR. Naujasis Europolas turėtų 
būti visų jų sutarčių, įskaitant darbo 
sutartis, prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto 
turto teisių perėmėjas. Europolo, įsteigto 
Sprendimu 2009/371/TVR, sudaryti 
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2009/371/TVR, ir Europos policijos 
koledžo (CEPOL), įsteigto Sprendimu 
2005/681/TVR, sudaryti tarptautiniai 
susitarimai, išskyrus CEPOL sudarytą 
Būstinės susitarimą, turėtų likti galioti;

tarptautiniai susitarimai turėtų likti galioti;

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl jokios nuorodos į CEPOL jau nereikia.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad Europolas galėtų ir toliau kuo 
geriau atlikti užduotis, nustatytas 
Europolui, įsteigtam Sprendimu 
2009/371/TVR, ir Europos policijos 
koledžui (CEPOL), įsteigtam Sprendimu 
2005/681/TVR, reikėtų nustatyti 
pereinamojo laikotarpio priemones, visų 
pirma susijusias su valdyba, vykdomuoju 
direktoriumi ir mokymui skiriama 
Europolo biudžeto dalimi trejus metus po 
šio reglamento įsigaliojimo;

(58) kad Europolas galėtų ir toliau kuo 
geriau atlikti užduotis, nustatytas 
Europolui, įsteigtam Sprendimu 
2009/371/TVR, reikėtų nustatyti 
pereinamojo laikotarpio priemones, visų 
pirma susijusias su valdyba, vykdomuoju 
direktoriumi ir mokymui skiriama 
Europolo biudžeto dalimi trejus metus po 
šio reglamento įsigaliojimo;

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl jokios nuorodos į CEPOL jau nereikia.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III skyrius Išbraukta.
SU TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ 
MOKYMU SUSIJĘ UŽDAVINIAI

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl jokios nuorodos į uždavinius, susijusius su mokymu, nereikia.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Europolo akademija

1. Šiuo reglamentu įsteigtas Europolo 
padalinys Europolo akademija remia, 
plėtoja, įgyvendina ir koordinuoja 
teisėsaugos pareigūnų mokymą visų 
pirma tokiose srityse kaip kova su 
sunkiais nusikaltimais, darančiais poveikį 
dviem ar daugiau valstybių narių, ir 
terorizmu, didelės rizikos viešosios tvarkos 
ir sporto renginių valdymas, nekarinių 
Sąjungos misijų strateginis planavimas ir 
valdymas, taip pat lyderystė teisėsaugos 
srityje ir kalbų mokėjimas, siekdama:
(a) didinti informuotumą ir žinias apie: 
i) tarptautines ir Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo priemones; 
ii) Sąjungos įstaigas, visų pirma 
Europolą, Eurojustą ir „Frontex“, jų 
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veikimą ir vaidmenį; 
iii) teisminius teisėsaugos 
bendradarbiavimo aspektus ir praktines 
žinias apie prieigą prie informacijos 
kanalų; 
(b) skatinti regioninio ir dvišalio valstybių 
narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su 
trečiosiomis šalimis plėtotę;
(c) nagrinėti konkrečias nusikalstamumo 
ir policijos veiklos temines sritis, kuriose 
Sąjungos lygmens mokymas gali teikti 
papildomos naudos;
(d) sudaryti tam tikras bendras 
teisėsaugos pareigūnų mokymo 
programas, pagal kurias jie būtų rengiami 
dalyvauti civilinėse Sąjungos misijose;
(e) remti valstybes nares, vykdančias 
dvišalę teisėsaugos pajėgumų didinimo 
veiklą trečiosiose šalyse; 
(f) rengti dėstytojus ir padėti kaupti gerąją 
mokymo(si) patirtį ir dalytis ja.
2. Europolo akademija rengia ir 
reguliariai atnaujina mokymosi 
priemones ir metodikas bei taiko jas 
atsižvelgdama į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, kad būtų pagerinti 
teisėsaugos pareigūnų gebėjimai. 
Europolo akademija vertina šių veiksmų 
rezultatus siekdama padidinti būsimos 
veiklos kokybę, nuoseklumą ir 
efektyvumą. 

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl jokios nuorodos į uždavinius, susijusius su mokymu, nereikia.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Europolo akademijos uždaviniai

1. Europolo akademija rengia 
daugiametes strategines mokymo reikmių 
analizes ir daugiametes mokymo 
programas.
2. Europolo akademija rengia ir 
įgyvendina mokymo veiklą ir mokymosi 
produktus, be kita ko: 
(a) mokymo programas, seminarus, 
konferencijas, internetinio ir e. mokymosi 
veiklą;
(b) bendrus mokymo planus, pagal 
kuriuos būtų didinamas informuotumas, 
užpildomos spragos ir (arba) 
formuojamas bendras požiūris į kovą su 
tarpvalstybiniais nusikaltimais;
(c) pakopinius mokymo modulius, 
laipsniškai sunkėjančius atsižvelgiant į 
tikslinei grupei reikalingų gebėjimų lygį, 
itin daug dėmesio skiriant konkrečiam 
geografiniam regionui, konkrečiai 
nusikalstamos veiklos teminei sričiai arba 
konkretiems profesiniams gebėjimams;
(d) teisėsaugos pareigūnų mainų ir 
komandiruočių programas pagal 
operatyvinio mokymo principą.
3. Siekiant užtikrinti nuoseklią Europos 
mokymo politiką, kad būtų remiamos 
civilinės misijos ir pajėgumų didinimas 
trečiosiose šalyse, Europolo akademija:
(a) vertina dabartinės Sąjungos 
teisėsaugos pareigūnų mokymo politikos 
ir iniciatyvų poveikį;
(b) rengia ir įgyvendina valstybių narių 
teisėsaugos pareigūnų mokymo 
programas, pagal kurias jie pasirengtų 
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dalyvauti civilinėse misijose ir, be kita ko, 
įgytų reikiamų kalbų gebėjimų;
(c) rengia ir įgyvendina trečiųjų šalių, 
visų pirma Europos Sąjungos šalių 
kandidačių, teisėsaugos pareigūnų 
mokymo programas;
(d) valdo specialius Sąjungos išorės 
pagalbos fondus, kurių lėšomis 
trečiosioms šalims padedama plėtoti 
pajėgumus atitinkamose politikos srityse, 
vadovaujantis Sąjungos nustatytais 
prioritetais.
4. Europolo akademija skatina 
teisėsaugos pareigūnų mokymo ir 
susijusių nustatytų Europos kokybės 
standartų pripažinimą valstybėse narėse. 

Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl jokios nuorodos į uždavinius, susijusius su mokymu, nereikia.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Su mokymu susiję moksliniai tyrimai

1. Europolo akademija prisideda prie 
mokslinių tyrimų, susijusių su šiame 
skyriuje aptariama mokymo veikla, 
plėtotės. 
2. Europolo akademija skatina ir palaiko 
partnerystę su Sąjungos institucijomis ir 
su valstybinėmis bei privačiomis mokymo 
institucijomis, taip pat skatina užmegzti 
tvirtesnę valstybių narių universitetų ir 
teisėsaugos pareigūnų mokymo institucijų 
partnerystę.
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Or. en

Pagrindimas

Europolo sujungimas su CEPOL nėra geras sprendimas agentūros veiklos veiksmingumui 
padidinti. Todėl jokios nuorodos į uždavinius, susijusius su mokymu, nereikia.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perduodamos informaciją valstybės 
narės, Sąjungos įstaigos, trečiosios šalys ir 
tarptautinės organizacijos gali nustatyti 
bendrų ar konkrečių prieigos prie šios 
informacijos ar jos naudojimo apribojimų, 
taip pat taikytinų jos ištrynimui ar 
sunaikinimui. Jei nustatyti tokius 
apribojimus prireikia jau perdavus 
informaciją, jos praneša apie tai Europolui. 
Europolas laikosi tokių apribojimų. 

2. Perduodamos informaciją valstybės 
narės, Sąjungos įstaigos, trečiosios šalys ir 
tarptautinės organizacijos gali nustatyti 
bendrų ar konkrečių prieigos prie šios 
informacijos ar jos naudojimo apribojimų, 
taip pat taikytinų jos ištrynimui ar 
sunaikinimui. Nustatydamos tokius 
apribojimus, jos kuo labiau stengiasi 
nesudaryti kliūčių pateikti informaciją 
Europos Parlamentui ir nacionaliniams 
parlamentams, atliekantiems 
parlamentinės kontrolės funkcijas, kaip 
numatyta šio reglamento IX skyriaus 
nuostatose. Jei nustatyti tokius apribojimus 
prireikia jau perdavus informaciją, jos 
praneša apie tai Europolui. Europolas 
laikosi tokių apribojimų. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į tai, kad dokumentai, kurie bus teikiami parlamentinės kontrolės 
funkcijoms atlikti, gali būti konfidencialūs.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybos pirmininkas ir vykdomasis 1. Valdybos pirmininkas ir vykdomasis 
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direktorius atvyksta į Europos Parlamentą 
jo arba nacionalinių parlamentų prašymu 
aptarti su Europolu susijusių klausimų 
atsižvelgiant į diskretiškumo ir 
konfidencialumo įsipareigojimus.

direktorius bent du kartus per metus 
atvyksta į Europos Parlamentą jo arba 
nacionalinių parlamentų prašymu aptarti su 
Europolo strateginiais dokumentais ir 
(arba) jo vertinimo ataskaitomis susijusių 
klausimų atsižvelgiant į diskretiškumo ir 
konfidencialumo įsipareigojimus.

2. Europolo veiklos parlamentinę kontrolę 
pagal šį reglamentą atlieka/vykdo Europos 
Parlamentas kartu su nacionaliniais 
parlamentais.

2. Europolo veiklos parlamentinę kontrolę 
pagal Europos Parlamento ir nacionalinių 
parlamentų priimtus sprendimus
atlieka/vykdo Europos Parlamentas kartu 
su nacionaliniais parlamentais.

2a. Šiais aspektais minėtąją kontrolę 
vykdo tarpparlamentinis organas, 
kuriame reguliariai posėdžiauja Europos 
Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
atstovai ir dėl kurio veiklos formų ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo kartu 
nusprendžia Europos Parlamentas ir 
nacionaliniai parlamentai. Ta kontrolė 
organizuojama naudojantis esamomis 
tarpparlamentinėmis sistemomis.

Or. en

Pagrindimas

Minėtame 2011 m. balandžio 4–5 d. Briuselyje vykusiame susitikime ES šalių parlamentų 
pirmininkai aptarė, kokią kontrolės formą taikant bus prižiūrima Europos policijos biuro 
(Europolo) veikla, ir šią formą suderino. Praktines šio tarpparlamentinio organo veiklos 
formas turėjo kartu nustatyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 53 straipsnyje numatytos Europolo 
veiklos parlamentinės kontrolės tikslais 
Europos Parlamentui ir jo atstovams 
paprašius gali būti suteikta prieiga prie 
Europos Sąjungos įslaptintos informacijos 
ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos, 

1. Pasikonsultavus su duomenų teikėju ir 
ištrynus asmens duomenis, 53 straipsnyje 
numatytos Europolo veiklos parlamentinės 
kontrolės tikslais Europos Parlamentui ir jo 
atstovams paprašius suteikiama prieiga 
prie Europos Sąjungos įslaptintos 
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kurią tvarko Europolas arba kuri tvarkoma 
per jį. 

informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos 
informacijos, kurią tvarko Europolas arba 
kuri tvarkoma per jį. 

2. Prieiga prie Europos Sąjungos 
įslaptintos informacijos ir neskelbtinos 
neįslaptintos informacijos suteikiama 
laikantis 69 straipsnyje nurodytų 
pagrindinių principų ir būtiniausių 
standartų. Šie klausimai išsamiau aptariami 
Europolo ir Europos Parlamento priimtoje 
darbo tvarkoje.

2. Prieiga prie Europos Sąjungos 
įslaptintos informacijos ir neskelbtinos 
neįslaptintos informacijos suteikiama 
laikantis 2013 m. balandžio 15 d. Europos 
Parlamento Biuro sprendimu dėl 
taisyklių, kuriomis reglamentuojama, kaip 
Europos Parlamentas elgiasi su 
konfidencialia informacija1, nustatytų 
pagrindinių principų ir būtiniausių 
standartų. Šie klausimai išsamiau aptariami 
Europolo ir Europos Parlamento priimtoje 
darbo tvarkoje, remiantis Pagrindų 
susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos santykių II priedu.

_____________
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje

Or. en

Pagrindimas

Turi būti taikomos įsigaliojančios Europos Parlamento nustatytos duomenų apsaugos 
taisyklės.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš paskyrimą valdybos atrinktas 
kandidatas gali būti pakviestas perskaityti 
pranešimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių 
klausimus.

Prieš paskyrimą valdybos atrinktas 
kandidatas, gavęs kvietimą, atvyksta
perskaityti pranešimą kompetentingame 
Europos Parlamento komitete ir atsakyti į 
jo narių klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Vykdomojo direktoriaus veiklos Europos parlamentinę kontrolę reikia sugriežtinti, taip pat 
remiantis ir naujosiomis Europos agentūroms taikomomis taisyklėmis (ENVI).



PE513.290v01-00 18/19 PA\939629LT.doc

LT

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo 
[šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir 
toliau kas penkerius metus Komisija 
paveda atlikti Europolo ir jo darbo metodų 
poveikio, veiksmingumo ir naudingumo 
įvertinimą. Visų pirma vertinama, ar reikia 
keisti Europolo tikslus ir, jei taip, koks 
būtų tokių pakeitimų finansinis poveikis. 

1. Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo 
[šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir 
toliau kas penkerius metus Komisija 
paveda atlikti Europolo ir jo darbo metodų 
poveikio, veiksmingumo ir naudingumo 
įvertinimą, taip pat įvertinti, kaip veikia 
Europos Parlamento kartu su 
nacionaliniais parlamentais taikomi 
Europolo veiklos kontrolės mechanizmai. 
Visų pirma vertinama, ar reikia keisti 
Europolo tikslus ir, jei taip, koks būtų tokių 
pakeitimų finansinis poveikis. 

2. Vertinimo ataskaitą kartu su savo 
išvadomis Komisija perduoda Europos 
Parlamentui, Tarybai, nacionaliniams 
parlamentams ir valdybai. 

2. Vertinimo ataskaitą kartu su savo 
išvadomis ir, prireikus, pasiūlymu iš 
dalies pakeisti šį reglamentą Komisija 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, 
nacionaliniams parlamentams ir valdybai. 

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo ir persvarstymo sąlygą reikia taikyti ir parlamentinės Europolo veiklos kontrolės 
mechanizmui.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu pakeičiami ir 
panaikinami sprendimai 2005/681/TVR ir 
2009/371/TVR.

Šiuo reglamentu pakeičiamas ir 
panaikinamas Sprendimas
2005/681/TVR.

Nuorodos į pakeistus sprendimus
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Nuorodos į pakeistą sprendimą laikomos 
nuorodomis į šį reglamentą.
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Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos Sprendimui 2005/681/TVR ir 
Sprendimui 2009/371/TVR įgyvendinti 
skirtos teisėkūros priemonės panaikinamos 
nuo pirmos šio reglamento taikymo dienos. 

1. Visos Sprendimui 2009/371/TVR 
įgyvendinti skirtos teisėkūros priemonės 
panaikinamos nuo pirmos šio reglamento 
taikymo dienos.

2. Visos Sprendimui 2009/371/TVR, 
kuriuo įsteigiamas Europos policijos biuras 
(Europolas), ir Sprendimui 2005/681/TVR, 
kuriuo įsteigiamas CEPOL, įgyvendinti 
skirtos teisėkūros priemonės lieka galioti 
iki [pirmos šio reglamento taikymo 
dienos], nebent įgyvendindama šį 
reglamentą Europolo valdyba nuspręstų 
kitaip.

2. Visos Sprendimui 2009/371/TVR, 
kuriuo įsteigiamas Europos policijos biuras 
(Europolas), įgyvendinti skirtos teisėkūros 
priemonės lieka galioti iki [pirmos šio 
reglamento taikymo dienos], nebent 
įgyvendindama šį reglamentą Europolo 
valdyba nuspręstų kitaip.

Or. en


