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Muudatusettepanek 62
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Siseriiklike üksuste juhid kohtuvad 
korrapäraselt, eelkõige selleks, et arutada ja 
lahendada probleeme, mis tekivad 
Europoliga tehtava operatiivkoostöö 
käigus.

6. Siseriiklike üksuste juhid kohtuvad 
korrapäraselt või vähemalt neli korda 
aastas, eelkõige selleks, et arutada ja 
lahendada probleeme, mis tekivad 
Europoliga tehtava operatiivkoostöö 
käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Europol koostab igal aastal aruande, 
mis sisaldab teavet liikmesriikide esitatud 
lõike 5 punkti a kohase teabe hulga ja 
kvaliteedi ning oma siseriikliku üksuse 
tegevuse kohta. Aastaaruanne edastatakse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele.

10. Europol koostab igal aastal aruande, 
mis sisaldab teavet liikmesriikide esitatud 
lõike 5 punkti a kohase teabe hulga ja 
kvaliteedi ning oma siseriikliku üksuse 
tegevuse kohta. Aastaaruanne edastatakse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele. Nimetatud aruande alusel 
osaleb Europol taotluse korral Euroopa 
Parlamendi pädevate komisjonide 
koosolekutel. 

Or. en



PE519.545v01-00 4/10 AM\1003592ET.doc

ET

Muudatusettepanek 64
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

1. Europoli autonoomse 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:

Or. en

Muudatusettepanek 65
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Europoli akadeemia saadab oma 
tegevuse ja saavutuste aastaaruande, 
kaasa arvatud ülevaate oma 
raamatupidamise aastaaruandest, 
Euroopa Parlamendi pädevatele 
komisjonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ingeborg Gräßle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Täisliikme ja asendusliikme ametiaeg on 
neli aastat. Ametiaega võib pikendada. 
Ametiaja lõppemisel või ametist 
lahkumisel jääb liige haldusnõukogu 
koosseisu seni, kuni tema volitusi 
pikendatakse või ta asendatakse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 67
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Iga haldusnõukogu liige esitab oma 
ametiaja algul huvide deklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtab vastu Europoli aasta üldise 
tegevusaruande ja edastab selle hiljemalt 
järgmise aasta 1. juuliks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ja liikmesriikide 

(d) võtab vastu Europoli aasta üldise 
tegevusaruande ja eraldi aruande Europoli 
akadeemia kohta, mis mõlemad 
edastatakse hiljemalt järgmise aasta 1. 
märtsiks Euroopa Parlamendile, 
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parlamentidele. Aastane üldine 
tegevusaruanne avalikustatakse;

nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ja 
liikmesriikide parlamentidele. Iga-aastased 
üldised tegevusaruanded avalikustatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Iga koolituse teaduskomitee liige 
esitab oma ametiaja algul huvide 
deklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui artikli 36 lõigetes 1 ja 2 viidatud 
isikuid käsitlevaid andmeid säilitatakse 
kauem kui viis aastat, teavitatakse sellest 
Euroopa andmekaitseinspektorit.

3. Kui artikli 36 lõigetes 1 ja 2 viidatud 
isikuid käsitlevaid andmeid säilitatakse 
kauem kui viis aastat, teavitatakse sellest 
Euroopa andmekaitseinspektorit. Pärast 
olukorra kontrollimist võib 
andmekaitseinspektor soovitada andmed 
kustutada ja võimalikke andmete esitajaid 
sellest soovitusest teavitada.

Or. de

Muudatusettepanek 71
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriik, liidu asutus, kolmas riik 
või rahvusvaheline organisatsioon on 
isikuandmete edastamise ajal vastavalt 
artikli 25 lõikele 2 teatanud piirangutest, 
mis seisneb isikuandmete varasemas 
kustutamises või hävitamises, kustutab 
Europol isikuandmed kooskõlas selliste 
piirangutega. Kui andmete esitaja valduses 
olevast teabest ulatuslikuma teabe põhjal 
järeldatakse, et andmete edasine 
säilitamine on Europoli ülesannete 
täitmiseks vajalik, taotleb Europol andmete 
esitajalt luba andmeid edasi säilitada ning 
põhjendab sellist taotlust.

4. Kui liikmesriik, liidu asutus, kolmas riik 
või rahvusvaheline organisatsioon on 
isikuandmete edastamise ajal vastavalt 
artikli 25 lõikele 2 teatanud piirangutest, 
mis seisneb isikuandmete varasemas 
kustutamises või hävitamises, kustutab 
Europol isikuandmed kooskõlas selliste 
piirangutega. Kui andmete esitaja valduses 
olevast teabest ulatuslikuma teabe põhjal 
järeldatakse, et andmete edasine 
säilitamine on Europoli ülesannete 
täitmiseks vajalik, taotleb Europol andmete 
esitajalt luba andmeid edasi säilitada ning 
põhjendab sellist taotlust. Andmete esitaja 
võib esitada sellele vastuväiteid ja nõuda 
andmete kustutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik, liidu asutus, kolmas riik 
või rahvusvaheline organisatsioon kustutab 
oma andmebaasist Europolile edastatud 
andmed, teatab ta sellest Europolile. 
Europol kustutab asjaomased andmed, 
välja arvatud juhul, kui andmete esitaja 
valduses olevast teabest ulatuslikuma teabe 
põhjal järeldatakse, et andmete edasine 
säilitamine on Europoli ülesannete 
täitmiseks vajalik. Europol teavitab 
andmete esitajat kõnealuste andmete 
edasisest säilitamisest ning põhjendab 
sellist edasist säilitamist.

5. Kui liikmesriik, liidu asutus, kolmas riik 
või rahvusvaheline organisatsioon kustutab 
oma andmebaasist Europolile edastatud 
andmed, teatab ta sellest Europolile. 
Europol kustutab asjaomased andmed, 
välja arvatud juhul, kui andmete esitaja 
valduses olevast teabest ulatuslikuma teabe 
põhjal järeldatakse, et andmete edasine 
säilitamine on Europoli ülesannete 
täitmiseks vajalik. Europol teavitab 
andmete esitajat kõnealuste andmete 
edasisest säilitamisest ning põhjendab 
sellist edasist säilitamist. Andmete esitaja 
võib esitada sellele vastuväiteid ja nõuda 
andmete kustutamist.
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Or. de

Muudatusettepanek 73
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tagada, et konkreetsetele 
andmekogumitele pääsevad juurde ainult 
isikud, kes osalevad ka neid 
andmekogumeid puudutavates uurimistes 
ja vajavad juurdepääsu oma ülesannete 
täitmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 74
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Europol saadab eelarvehalduse ja 
finantsjuhtimise aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 
järgmise eelarveaasta 31. märtsiks.

2. Europol saadab eelarvehalduse ja 
finantsjuhtimise aruanded Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 
järgmise eelarveaasta 31. märtsiks.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 a
Eelnev teavitamine ja hoiatusmehhanism
Komisjon aktiveerib hoiatussüsteemi, kui 
tal on tõsine põhjus tunda muret, et 
haldusnõukogu kavatseb vastu võtta 
otsuseid, mis ei pruugi olla kooskõlas 
Europoli volitustega, võivad rikkuda ELi 
õigust või olla ilmses vastuolus ELi 
poliitiliste eesmärkidega. Nendel juhtudel 
tõstatab komisjon ametlikult küsimuse 
haldusnõukogus ja nõuab viimaselt 
asjaomase otsuse vastuvõtmisest 
hoidumist. Kui haldusnõukogu nõudmist 
ei täida, teavitab komisjon ametlikult 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu, et nad 
saaksid kiiresti reageerida. Komisjon võib 
nõuda, et haldusnõukogu ei rakendaks 
vaidlusalust otsust niikaua, kuni 
institutsioonide esindajad probleemi 
käsitlevad.

Or. en

Selgitus

Vt Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus detsentraliseeritud 
asutuste kohta, punkt 59.

Muudatusettepanek 76
Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Lisaks 
annab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja liikmesriikide 
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parlamentidele nende nõudmisel muud 
hindamist puudutavat teavet.

Or. en

Selgitus

Vt Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus detsentraliseeritud 
asutuste kohta, punkt 63.

Muudatusettepanek 77
Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Haldusnõukogu koostab artiklis 67 a 
ette nähtud menetlust käsitlevad 
üksikasjalikud sätted. Komisjon peab 
menetluse heaks kiitma.

Or. en


