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Tarkistus 62
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kansallisten yksiköiden päälliköiden on 
kokoonnuttava säännöllisesti, erityisesti 
keskustelemaan Europolin kanssa tehtävän
operatiivisen yhteistyön yhteydessä esiin 
tulevista ongelmista ja ratkomaan niitä.

6. Kansallisten yksiköiden päälliköiden on 
kokoonnuttava säännöllisesti tai ainakin 
neljästi vuodessa, erityisesti 
keskustelemaan Europolin kanssa tehtävän 
operatiivisen yhteistyön yhteydessä esiin 
tulevista ongelmista ja ratkomaan niitä.

Or. en

Tarkistus 63
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Europol laatii vuosittain kertomuksen, 
johon kootaan tiedot kunkin jäsenvaltion 
Europolille 5 artiklan a alakohdan 
perusteella toimittamien tietojen määrästä 
ja laadusta ja sen kansallisen yksikön 
toiminnasta. Vuosikertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

10. Europol laatii vuosittain kertomuksen, 
johon kootaan tiedot kunkin jäsenvaltion 
Europolille 5 artiklan a alakohdan 
perusteella toimittamien tietojen määrästä 
ja laadusta ja sen kansallisen yksikön 
toiminnasta. Vuosikertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille. 
Europol osallistuu tämän kertomuksen 
perusteella pyydettäessä toimivaltaisten 
Euroopan parlamentin valiokuntien 
kokouksiin. 

Or. en
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Tarkistus 64
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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 
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

1. Tällä asetuksella perustettava 
Europol-akatemiaksi kutsuttu Europolin 
autonominen yksikkö tukee, kehittää, 
tarjoaa ja koordinoi 
lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua 
koulutusta, joka liittyy erityisesti vähintään 
kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan vakavan 
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

Or. en

Tarkistus 65
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Europol-akatemia antaa vuosittain 
kertomuksen toiminnastaan ja 
saavutuksistaan sekä tilinpäätöstä 
koskevan katsauksen toimivaltaisille 
Euroopan parlamentin valiokunnille.

Or. en
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Tarkistus 66
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten 
toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi 
voidaan uusia. Jos jäsenen toimikausi 
päättyy tai hän eroaa, hän jatkaa 
tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty 
uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen 
on nimitetty uusi jäsen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 67
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jokainen hallintoneuvoston jäsen 
antaa toimikautensa alussa ilmoituksen 
sidonnaisuuksistaan.

Or. en

Tarkistus 68
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) hyväksyy Europolin toimintaa koskevan 
konsolidoidun vuosikertomuksen ja 
lähettää sen viimeistään seuraavan vuoden 
1 päivänä heinäkuuta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
kansallisille parlamenteille. Toimintaa 
koskeva konsolidoitu vuosikertomus
julkaistaan;

d) hyväksyy Europolin toimintaa koskevan 
konsolidoidun vuosikertomuksen ja 
Europol-akatemian erillisen kertomuksen 
ja lähettää ne viimeistään seuraavan 
vuoden 1. päivänä maaliskuuta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
kansallisille parlamenteille. Toimintaa 
koskevat konsolidoidut vuosikertomukset 
julkaistaan;

Or. en

Tarkistus 69
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Jokainen koulutusta käsittelevän 
tiedekomitean jäsen antaa toimikautensa 
alussa ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Or. en

Tarkistus 70
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen henkilöiden tietoja 
säilytetään yli viiden vuoden ajan, asiasta 
on ilmoitettava Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

3. Jos 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen henkilöiden tietoja 
säilytetään yli viiden vuoden ajan, asiasta 
on ilmoitettava Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle. 
Tietosuojavaltuutettu voi tilannetta 
tarkasteltuaan suositella tietojen 
poistamista ja ilmoittaa kyseisestä 
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suosituksesta mahdollisille tietojen 
toimittajille. 

Or. de

Tarkistus 71
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltio, unionin elin, kolmas maa 
tai kansainvälinen järjestö on 25 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ilmoittanut 
henkilötietojen siirron yhteydessä 
rajoituksista, jotka koskevat tietojen 
poistamista tai tuhoamista aiemmin, 
Europolin on poistettava kyseiset 
henkilötiedot näiden rajoitusten mukaisesti. 
Jos tietojen säilyttämistä katsotaan olevan 
tarpeen jatkaa Europolin tehtävien 
suorittamiseksi sellaisten tietojen 
perusteella, jotka ovat laajempia kuin 
tietojen toimittajan käytettävissä olleet 
tiedot, Europolin on pyydettävä tietojen 
toimittajalta lupaa jatkaa tietojen 
säilyttämistä ja perusteltava tämä pyyntö.

4. Jos jäsenvaltio, unionin elin, kolmas maa 
tai kansainvälinen järjestö on 25 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ilmoittanut 
henkilötietojen siirron yhteydessä 
rajoituksista, jotka koskevat tietojen 
poistamista tai tuhoamista aiemmin, 
Europolin on poistettava kyseiset 
henkilötiedot näiden rajoitusten mukaisesti. 
Jos tietojen säilyttämistä katsotaan olevan 
tarpeen jatkaa Europolin tehtävien 
suorittamiseksi sellaisten tietojen 
perusteella, jotka ovat laajempia kuin 
tietojen toimittajan käytettävissä olleet 
tiedot, Europolin on pyydettävä tietojen 
toimittajalta lupaa jatkaa tietojen 
säilyttämistä ja perusteltava tämä pyyntö. 
Tietojen toimittaja voi vastustaa 
säilyttämisen jatkamista ja vaatia tietojen 
poistamista. 

Or. de

Tarkistus 72
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jäsenvaltio, unionin elin, kolmas maa 5. Jos jäsenvaltio, unionin elin, kolmas maa 
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tai kansainvälinen järjestö poistaa 
kansallisista tietokannoistaan tietoja, jotka 
on toimitettu Europolille, sen on 
ilmoitettava siitä Europolille. Europolin on 
poistettava nämä tiedot, paitsi jos niiden 
säilyttämistä katsotaan olevan tarpeen 
jatkaa Europolin tavoitteiden täyttämiseksi 
sellaisten tietojen perusteella, jotka ovat 
laajempia kuin tietojen toimittajan 
käytettävissä olleet tiedot. Europolin on 
ilmoitettava tietojen toimittajalle tällaisten 
tietojen säilyttämisen jatkamisesta ja 
esitettävä sille tätä koskevat perustelut.

tai kansainvälinen järjestö poistaa 
kansallisista tietokannoistaan tietoja, jotka 
on toimitettu Europolille, sen on 
ilmoitettava siitä Europolille. Europolin on 
poistettava nämä tiedot, paitsi jos niiden 
säilyttämistä katsotaan olevan tarpeen 
jatkaa Europolin tavoitteiden täyttämiseksi 
sellaisten tietojen perusteella, jotka ovat 
laajempia kuin tietojen toimittajan 
käytettävissä olleet tiedot. Europolin on 
ilmoitettava tietojen toimittajalle tällaisten 
tietojen säilyttämisen jatkamisesta ja 
esitettävä sille tätä koskevat perustelut. 
Tietojen toimittaja voi vastustaa 
säilyttämisen jatkamista ja vaatia tietojen 
poistamista. 

Or. de

Tarkistus 73
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. varmistaa, että erityisiin tietueisiin 
pääsevät ainoastaan ne henkilöt, jotka 
osallistuvat tietueita koskeviin 
tutkimuksiin ja joiden on tehtäviensä 
hoitamista varten päästävä tietueisiin.

Or. de

Tarkistus 74
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Europol toimittaa selvityksen 2. Europol toimittaa selvitykset
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varainhoitovuoden talousarvio- ja 
varainhallinnosta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31 päivänä.

varainhoitovuoden talousarvio- ja 
varainhallinnosta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31. päivänä.

Or. en

Tarkistus 75
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
67 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

67 a artikla
Ennakkoilmoitukset ja 

varoitusjärjestelmä
Komissio käynnistää varoitusjärjestelmän, 
jos sillä on todellisia syitä olettaa, että 
hallintoneuvosto aikoo tehdä päätöksiä, 
jotka saattavat olla Europolin 
toimeksiannon tai EU:n lainsäädännön 
vastaisia tai olla selkeästi EU:n politiikan 
tavoitteiden vastaisia. Näissä tapauksissa 
komissio ottaa asian virallisesti esille 
hallintoneuvoston kanssa ja pyytää sitä 
olemaan tekemättä kyseistä päätöstä. Jos 
hallintoneuvosto jättää noudattamatta 
pyyntöä, komissio ilmoittaa asiasta 
virallisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, jotta voidaan reagoida 
nopeasti. Komissio voi pyytää 
hallintoneuvostoa pidättymään 
kiistanalaisen päätöksen toimeenpanosta 
sillä aikaa kun toimielinten edustajat 
käsittelevät asiaa.

Or. en

Perustelu

Katso erillisvirastoja koskevan Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan 
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komission yhteisen julkilausuman liitteen 59 kohta.

Tarkistus 76
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
ja sen päätelmät Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, kansallisille parlamenteille ja 
hallintoneuvostolle. Lisäksi komissio 
toimittaa toimitettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja kansallisille 
parlamenteille pyydettäessä lisätietoja 
arvioinnista.

Or. en

Perustelu

Katso erillisvirastoja koskevan Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan 
komission yhteisen julkilausuman 63 kohta.

Tarkistus 77
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hallintoneuvosto laatii 
yksityiskohtaiset säännöt 67 a artiklassa 
tarkoitettua menettelyä varten. Menettelyn 
hyväksyy komissio.

Or. en


