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Pakeitimas 62
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinių padalinių vadovai 
reguliariai susitinka, visų pirma kad aptartų 
ir spręstų problemas, kylančias 
operatyvinio bendradarbiavimo su 
Europolu srityje.

6. Nacionalinių padalinių vadovai 
reguliariai arba bent keturis kartus per 
metus susitinka, visų pirma tam, kad 
aptartų ir spręstų problemas, kylančias
operatyvinio bendradarbiavimo su 
Europolu srityje.

Or. en

Pakeitimas 63
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Europolas rengia metinę ataskaitą apie 
kiekvienos valstybės narės Europolui 
pateiktos informacijos kiekį ir kokybę 
pagal 5 dalies a punktą ir apie nacionalinių 
padalinių veiklą. Metinė ataskaita 
siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

10. Europolas rengia metinę ataskaitą apie 
kiekvienos valstybės narės Europolui 
pateiktos informacijos kiekį ir kokybę 
pagal 5 dalies a punktą ir apie nacionalinių
padalinių veiklą. Metinė ataskaita 
siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir nacionaliniams parlamentams. 
Šią ataskaitą svarstant Europos 
Parlamento kompetentingų komitetų 
posėdžiuose, prireikus, juose dalyvaus 
Europolas. 

Or. en

Pakeitimas 64
Bart Staes
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

1. Šiuo reglamentu įsteigtas savarankiškas 
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:

Or. en

Pakeitimas 65
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Europolo akademija siunčia metinę 
savo veiklos ir pasiekimų ataskaitą, 
įskaitant metinių atsiskaitymų apžvalgą, 
kompetentingiems Europos Parlamento 
komitetams.

Or. en

Pakeitimas 66
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valdybos narių ir pakaitinių narių 
kadencija – ketveri metai. Ši kadencija gali 
būti pratęsiama. Pasibaigus narių 
kadencijai arba jiems atsistatydinus, nariai 
toliau eina savo pareigas tol, kol jų 
kadencija pratęsiama arba jie pakeičiami.

5. Valdybos narių ir pakaitinių narių 
kadencija – ketveri metai. Ši kadencija gali 
būti atnaujinama. Pasibaigus narių 
kadencijai arba jiems atsistatydinus, nariai 
toliau eina savo pareigas tol, kol jų 
kadencija pratęsiama arba jie pakeičiami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pasiūlymo formuluotę suderinti su Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos 
Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų formuluote. (Žr. 10 punktą.)

Pakeitimas 67
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Kiekvienas valdybos narys, 
pradėdamas vykdyti savo įgaliojimus, 
pateikia savo interesų deklaraciją.

Or. en

Pakeitimas 68
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priima konsoliduotąją metinę Europolo 
veiklos ataskaitą ir iki kitų metų liepos 1 d. 
nusiunčia ją Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 
nacionaliniams parlamentams. 

d) priima konsoliduotąją metinę Europolo 
veiklos ataskaitą ir atskirą Europolo 
akademijos ataskaitą, kurios abi iki kitų 
metų kovo 1 d. nusiunčiamos Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito 
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Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita 
paviešinama;

Rūmams ir nacionaliniams parlamentams. 
Konsoliduotosios metinės veiklos 
ataskaitos skelbiamos viešai;

Or. en

Pakeitimas 69
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Kiekvienas Mokslinio mokymo 
komiteto narys, pradėdamas vykdyti savo 
įgaliojimus, pateikia savo interesų 
deklaraciją.

Or. en

Pakeitimas 70
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu 36 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytų asmenų duomenys saugomi ilgiau 
kaip penkerius metus, apie tai pranešama 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui.

3. Jeigu 36 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytų asmenų duomenys saugomi ilgiau 
kaip penkerius metus, apie tai pranešama 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui. Europos duomenų apsaugos 
pareigūnas, ištyręs padėtį, gali 
rekomenduoti, kad duomenys būtų 
ištrinti, ir apie šią rekomendaciją taip pat 
informuoja duomenų teikėjus.

Or. de

Pakeitimas 71
Hans-Peter Martin



AM\1003592LT.doc 7/10 PE519.545v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu perduodama duomenis valstybė 
narė, Sąjungos įstaiga, trečioji šalis ar 
tarptautinė organizacija nustato kokius nors 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
apribojimus, pagal kuriuos asmens 
duomenys turi būti ištrinti ar sunaikinti 
anksčiau, Europolas ištrina juos 
laikydamasis šių apribojimų. Jeigu tolesnis 
duomenų saugojimas reikalingas Europolo 
funkcijų vykdymui, remdamasis išsamesne 
nei duomenų pateikėjo turima informacija 
Europolas prašo duomenų pateikėjo 
leidimo toliau saugoti duomenis ir 
pagrindžia tokį prašymą.

4. Jeigu perduodama duomenis valstybė 
narė, Sąjungos įstaiga, trečioji šalis ar 
tarptautinė organizacija nustato kokius nors 
25 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
apribojimus, pagal kuriuos asmens 
duomenys turi būti ištrinti ar sunaikinti 
anksčiau, Europolas ištrina juos 
laikydamasis šių apribojimų. Jeigu tolesnis 
duomenų saugojimas reikalingas Europolo 
funkcijų vykdymui, Europolas,
remdamasis išsamesne nei duomenų 
pateikėjo turima informacija, prašo 
duomenų pateikėjo leidimo toliau saugoti 
duomenis ir pagrindžia tokį prašymą. 
Duomenų teikėjas gali prieštarauti ir 
primygtinai reikalauti, kad duomenys 
būtų ištrinti.

Or. de

Pakeitimas 72
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ištrynusi Europolui pateiktus duomenis 
iš savo nacionalinės duomenų bazės, 
valstybė narė, Sąjungos įstaiga, trečioji 
šalis ar tarptautinė organizacija praneša 
apie tai Europolui. Europolas ištrina 
duomenis, nebent, remiantis išsamesne nei 
duomenų pateikėjo turima informacija, 
paaiškėja, kad tolesnis šių duomenų 
saugojimas reikalingas siekiant Europolo 
tikslų.  Europolas praneša duomenų 
pateikėjui apie tolesnį tokių duomenų 
saugojimą ir pagrindžia, kodėl tai 
reikalinga.

5. Ištrynusi Europolui pateiktus duomenis 
iš savo nacionalinės duomenų bazės, 
valstybė narė, Sąjungos įstaiga, trečioji 
šalis ar tarptautinė organizacija praneša 
apie tai Europolui. Europolas ištrina 
duomenis, nebent, remiantis išsamesne nei 
duomenų pateikėjo turima informacija, 
paaiškėja, kad tolesnis šių duomenų 
saugojimas reikalingas siekiant Europolo 
tikslų.  Europolas praneša duomenų 
pateikėjui apie tolesnį tokių duomenų 
saugojimą ir pagrindžia, kodėl tai 
reikalinga. Duomenų teikėjas gali 
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prieštarauti ir primygtinai reikalauti, kad 
duomenys būtų ištrinti.

Or. de

Pakeitimas 73
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. užtikrina, kad prieiga prie specifinių 
duomenų įrašų būtų suteikiama tik 
asmenims, kurie dalyvauja tyrimuose, 
susijusiuose su tų duomenų įrašais ir 
kuriems ši prieiga reikalinga, kad galėtų 
atlikti savo užduotis.

Or. de

Pakeitimas 74
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki kitų finansinių metų kovo 31 d. 
Europolas išsiunčia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir 
finansų valdymo ataskaitą.

2. Iki kitų finansinių metų kovo 31 d. 
Europolas išsiunčia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir 
finansų valdymo ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 75
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
67 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67 a straipsnis
Išankstinio pranešimo ir įspėjimo 

mechanizmas
Komisija taikys įspėjimo sistemą, jei turės 
svarbių priežasčių rūpintis dėl to, kad 
valdyba ketina priimti sprendimus, kurie 
galėtų neatitikti Europolo įgaliojimų, 
pažeisti ES teisę arba akivaizdžiai 
prieštarauti ES politikos tikslams. Šiais 
atvejais Komisija oficialiai kels klausimą 
valdyboje ir prašys jos susilaikyti nuo 
atitinkamo sprendimo priėmimo. Jei 
valdyba neatsižvelgs į šį prašymą, 
Komisija oficialiai informuos Europos 
Parlamentą ir Tarybą tam, kad būtų 
galima greitai reaguoti. Komisija gali 
prašyti valdybos susilaikyti nuo ginčytino 
sprendimo įgyvendinimo, kol visų trijų 
institucijų atstovai svarsto minėtą 
klausimą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos bendro 
pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų 59 punktą.

Pakeitimas 76
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Vertinimo ataskaitą kartu su savo 
išvadomis Komisija perduoda Europos 
Parlamentui, Tarybai, nacionaliniams 
parlamentams ir valdybai. Be to, 
pareikalavus, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir nacionaliniams 
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parlamentams bet kokią kitą informaciją 
apie vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos bendro 
pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų 63 punktą.

Pakeitimas 77
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a. Valdyba pateikia išsamias nuostatas, 
taikomas 67a straipsnyje numatytai 
procedūrai. Šią procedūrą tvirtina 
Komisija.

Or. en


