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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
1. jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit 
(Europol) ning millega tunnistatakse 
kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 
2005/681/JSK

mis käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ametit (Europol) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks otsus 
2009/371/JSK

Or. en

Selgitus

Europoli ja Euroopa Politseikolledži (CEPOL) ühendamine tõstatab mitmeid küsimusi seoses 
tagajärgedega mõlema ameti põhiülesannete täitmisele. Raportöör toetab kahe ameti vahelise 
tehnilise toe loomist, kuid ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 88 ja artikli 87 
lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 88,

Or. en
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Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Politseikolledž (CEPOL) 
loodi otsusega 2005/681/JSK riiklike 
politseijõudude vahelise koostöö 
lihtsustamiseks Euroopa mõõtmega 
politseitööd käsitleva koolitustegevuse 
korraldamise ja koordineerimise kaudu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Programmi „Stockholmi programm –
avatud ja turvaline Euroopa kodanike 
teenistuses ja nende kaitsel” kohaselt peaks 
Europolist saama „liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse 
keskus ning teenuseosutaja ja keskkond 
õiguskaitseteenistustele”. Europoli 
tegevuse hindamise tulemuste kohaselt 
tuleks Europoli operatiivtegevus selle 
eesmärgi saavutamiseks muuta veelgi 
tulemuslikumaks. Stockholmi programmis 
on sätestatud ka eesmärk luua algupärane 
Euroopa õiguskaitsekultuur, luues 
Euroopa koolituskavad ja 
vahetusprogrammid kõikide asjakohaste 
õiguskaitsetöötajate jaoks nii 

(4) Programmi „Stockholmi programm –
avatud ja turvaline Euroopa kodanike 
teenistuses ja nende kaitsel” kohaselt peaks 
Europolist saama „liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse 
keskus ning teenuseosutaja ja keskkond 
õiguskaitseteenistustele”. Europoli 
tegevuse hindamise tulemuste kohaselt 
tuleks Europoli operatiivtegevus selle 
eesmärgi saavutamiseks muuta veelgi 
tulemuslikumaks.
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liikmesriikides kui ka liidu tasandil.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ulatuslikud kuritegelikud ja 
terrorivõrgustikud kujutavad endast 
märkimisväärset ohtu liidu sisejulgeolekule 
ning tema kodanike turvalisusele ja 
elatusallikatele. Olemasolevad 
ohuhinnangud näitavad, et kuritegelikud 
rühmitused tegelevad järjest enam mitme 
kuriteoliigiga ja tegutsevad piiriüleselt. 
Liikmesriikide õiguskaitseasutused peavad 
seetõttu tegema tihedamat koostööd teiste 
liikmesriikide vastavate asutustega. 
Seejuures on oluline muuta Europol 
võimeliseks rohkem toetama liikmesriike 
liiduüleses kuritegevuse ennetamisel, 
analüüsimisel ja uurimisel. Seda seisukohta 
kinnitavad ka otsuste 2009/371/JSK ja
2005/681/JSK hinnangud.

(5) Ulatuslikud kuritegelikud ja 
terrorivõrgustikud kujutavad endast 
märkimisväärset ohtu liidu sisejulgeolekule 
ning tema kodanike turvalisusele ja 
elatusallikatele. Olemasolevad 
ohuhinnangud näitavad, et kuritegelikud 
rühmitused tegelevad järjest enam mitme 
kuriteoliigiga ja tegutsevad piiriüleselt. 
Liikmesriikide õiguskaitseasutused peavad 
seetõttu tegema tihedamat koostööd teiste 
liikmesriikide vastavate asutustega. 
Seejuures on oluline muuta Europol 
võimeliseks rohkem toetama liikmesriike 
liiduüleses kuritegevuse ennetamisel, 
analüüsimisel ja uurimisel. Seda seisukohta 
kinnitab ka otsuse 2009/371/JSK hinnang.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) arvestades, et ühisavalduses 
detsentraliseeritud ametite kohta on ette 
nähtud nii ametite laialisaatmise kui ka 
nende ühendamise võimalus; arvestades, 
et ametite ühendamist tuleks kaaluda 
juhul, kui nende ülesanded kattuvad, kui 
on sünergia tekkimise võimalus või kui 
ametid oleksid suuremasse struktuuri 
seatult tõhusamad;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) arvestades, et Europoli ja Cepoli 
ühendamisega seoses tõstatuvad 
järgmised olulised küsimused: kas 
aluslepingus on ette nähtud õiguslik alus 
Europoli koolitusülesannetele, kas 
koolituseelarve kindlaksmääramine 
eeldab ameti mõlema ülesande, 
õiguskaitse ja koolituse jaoks vastavat 
eraldi eelarverida ning kas suure 
tõenäosusega esineb oht, et ühendamisel 
on tagajärjed mõlema ameti ülesannete 
täitmisele; arvestades, et võimaliku 
ühendamise tulemusel oodatavas 
kokkuhoius ei ole arvesse võetud 
lisaressursse, mida Europol vajab uute 
ülesannete täimiseks, ega ühendatud 
ametite tulemuslikkuse vähendamise 
maksumust;

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) arvestades, et mõistlik näib Europoli 
ja CEPOLi säilitamine kahe eraldi 
ametina, kuid seejuures tuleks ametite 
vahel saavutada sünergia järgmistes 
valdkondades:
a. tehniline tugi aastaeelarve, aasta ja 
mitmeaastast programmi sisaldava 
programmdokumendi ning 
majandamiskava ettevalmistamisel;
b. tehniline tugi töötajate töölevõtmisel ja 
karjäärijuhtimisel;
c. turvateenused;
d. infotehnoloogiaalased teenused
e. finantsjuhtimise, raamatupidamise ja 
audititeenused;
f. muud ühishuviteenused.
Sünergia sisu võib sätestada 
kokkuleppega või lisada liidu ametite 
võrgustiku tegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arvestades Europoli ja CEPOLi 
ülesannete seotust, suurendaks kahe 
ameti liitmine ja nende tegevuse 
optimeerimine operatiivtegevuse tõhusust, 
koolituse asjakohasust ja liidu 

välja jäetud
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politseikoostöö tulemuslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks otsused 2009/371/JSK
ja 2005/681/JSK tunnistada kehtetuks ning 
asendada need käesoleva määrusega, 
milles järgitakse mõlema otsuse 
rakendamisel saadud kogemusi. Käesoleva 
määruse alusel asutatud Europol asendaks 
Europoli ja CEPOLit ning võtaks üle
nende ülesanded, mis on sätestatud kahes
kehtetuks tunnistatud otsuses.

(7) Seetõttu tuleb otsus 2009/371/JSK 
tunnistada kehtetuks ning asendada 
käesoleva määrusega, milles järgitakse 
otsuse rakendamisel saadud kogemusi.
Käesoleva määruse alusel asutatud Europol 
asendaks Europoli ning võtaks üle 
ülesanded, mis on sätestatud kehtetuks 
tunnistatud otsuses.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Europol peaks tagama iga astme 
õiguskaitsetöötajate koolituse parema 
kvaliteedi, sidususe ja järjepidevuse selges 
koolitusvajaduste raamistikus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa koostöö tagamiseks Europoli 
ja liikmesriikide vahel tuleks igas 
liikmesriigis asutada siseriiklik üksus. See 
üksus peaks põhimõtteliselt toimima 
kontaktkeskusena Europoli ning riiklike 
õiguskaitseasutuste ja õiguskaitsealase 
koolitusega tegelevate asutuste vahel. Et 
tagada Europoli ja siseriiklike üksuste 
vahel pidev ja tõhus teabevahetus ning 
hõlbustada nende koostööd, peaks iga 
siseriiklik üksus lähetama Europoli juurde 
vähemalt ühe kontaktametniku.

(12) Tõhusa koostöö tagamiseks Europoli 
ja liikmesriikide vahel tuleks igas 
liikmesriigis asutada siseriiklik üksus. See 
üksus peaks põhimõtteliselt toimima 
kontaktkeskusena Europoli ning riiklike 
õiguskaitseasutuste vahel. Et tagada 
Europoli ja siseriiklike üksuste vahel pidev 
ja tõhus teabevahetus ning hõlbustada 
nende koostööd, peaks iga siseriiklik üksus 
lähetama Europoli juurde vähemalt ühe 
kontaktametniku.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et tagada liidu tasandi 
õiguskaitsealase koolituse kõrge kvaliteet, 
sidusus ja järjepidevus, peaks Europol 
tegutsema kooskõlas liidu 
õiguskaitsealase koolituse poliitikaga. 
Liidu tasandi koolitus peaks hõlmama iga 
astme õiguskaitsetöötajaid. Europol peaks 
tagama, et koolitust hinnatakse ning et 
koolitusvajaduste hindamiste järeldusi 
võetakse kavandamisel arvesse, et 
vähendada topelttegevust. Europol peaks 
edendama liidu tasandil pakutava 
koolituse tunnustamist liikmesriikides.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Europoli tegevuse tõhusaks 
kontrollimiseks peaksid tema 
haldusnõukokku kuuluma komisjoni ja 
liikmesriikide esindajad. Vastavalt uue 
asutuse kahetisele ülesandele –
operatiivtoetuse ja õiguskaitsealase 
koolituse pakkumine – tuleks 
haldusnõukogu täisliikmete ametisse 
nimetamisel võtta arvesse nende 
õiguskaitsekoostööalaseid teadmisi, 
asendusliikmete nimetamisel aga nende 
teadmisi riikide õiguskaitseametnike 
koolituse valdkonnas. Asendusliikmetel 
on täisliikmete volitused, kui täisliige 
puudub ja kõikide koolitusküsimuste 
arutamisel või nende üle otsustamisel. 
Haldusnõukogule annab koolituse 
tehnilistes aspektides nõu teaduskomitee.

(16) Europoli tegevuse tõhusaks 
kontrollimiseks peaksid tema 
haldusnõukokku kuuluma komisjoni ja 
liikmesriikide esindajad.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Haldusnõukogule tuleks anda vajalik 
pädevus, eelkõige volitus võtta vastu 

(17) Haldusnõukogule tuleks anda vajalik 
pädevus, eelkõige volitus võtta vastu 
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eelarve, kontrollida selle täitmist, 
kehtestada asjakohased finantseeskirjad ja 
tegevuskavad, näha ette Europoli 
tegevdirektori läbipaistev 
otsustamismenetlus ning võtta vastu aasta 
tegevusaruanne. Haldusnõukogul peaks 
olema pädevus nimetada ametisse ameti 
töötajad, sealhulgas tegevdirektor. 
Otsustamisprotsessi optimeerimiseks ning 
haldusjuhtimise ja eelarvehalduse 
järelevalve suurendamiseks peaks 
haldusnõukogul olema lisaks õigus luua 
juhatus.

eelarve, kontrollida selle täitmist, 
kehtestada asjakohased finantseeskirjad ja 
tegevuskavad, võtta vastu meetmed liidu 
finantshuvide kaitsmiseks ja pettuste 
vastu võitlemiseks ning eeskirjad huvide 
konflikti vältimiseks ja lahendamiseks,
näha ette Europoli tegevdirektori 
läbipaistev otsustamismenetlus ning võtta 
vastu aasta tegevusaruanne. 
Haldusnõukogul peaks olema pädevus 
nimetada ametisse ameti töötajad, 
sealhulgas tegevdirektor.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et juhatuse ülesanded on haldusnõukogu poolt juba täidetavate ülesannete tõttu 
üleliigsed, ei pea raportöör juhatuse loomist vajalikuks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Asutustevahelise operatiivkoostöö 
edendamiseks ning eelkõige eri asutuste 
valduses olevate andmete seostamiseks 
peaks Europol võimaldama Eurojustile ja 
Euroopa Pettustevastasele Ametile 
(OLAF) juurdepääsu Europolis olevatele 
andmetele ja nende otsimist.

(23) Asutustevahelise operatiivkoostöö 
edendamiseks ning eelkõige eri asutuste 
valduses olevate andmete seostamiseks 
peaks Europol võimaldama Eurojustile 
juurdepääsu Europolis olevatele andmetele 
ja nende otsimist.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Europol peaks hoidma koostöösuhteid 
teiste liidu asutuste ning kolmandate riikide 
õiguskaitseasutuste ja õiguskaitse 
valdkonna koolitusasutuste, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
eraõiguslike isikutega niivõrd, kuivõrd 
seda on vaja tema ülesannete täitmiseks.

(24) Europol peaks hoidma koostöösuhteid 
teiste liidu asutuste ning kolmandate riikide 
õiguskaitseasutuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja eraõiguslike isikutega 
niivõrd, kuivõrd seda on vaja tema 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Käesoleva määrusega asutatud 
Europol asendab otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ja otsusega 
2005/681/JSK asutatud CEPOLi ning on
nende õigusjärglane. Seepärast peaks ta 
olema kõikide nende lepingute, sealhulgas 
töölepingute, kohustuste ja omandi 
õigusjärglane. Otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ja otsusega 
2005/681/JSK asutatud CEPOLi sõlmitud 
rahvusvahelised lepingud jäävad kehtima, 
välja arvatud leping, mille CEPOL on 
sõlminud peakorteri kohta.

(57) Käesoleva määrusega asutatud 
Europol asendab otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ning on selle
õigusjärglane. Seepärast peaks ta olema 
kõikide nende lepingute, sealhulgas 
töölepingute, kohustuste ja omandi 
õigusjärglane. Otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli sõlmitud 
rahvusvahelised lepingud jäävad kehtima.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et Europol saaks jätkata otsusega 
2009/371/JSK asutatud Europoli ja 
otsusega 2005/681/JSK asutatud CEPOLi
ülesannete täitmist parimal võimalikul 
viisil, tuleks kehtestada 
üleminekumeetmed, eelkõige seoses 
haldusnõukogu ja tegevdirektoriga, ning 
määrata kindlaks Europoli 
koolituseelarve kolmeks aastaks alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

(58) Et Europol saaks jätkata otsusega 
2009/371/JSK asutatud Europoli 
ülesannete täitmist parimal võimalikul 
viisil, tuleks kehtestada 
üleminekumeetmed, eelkõige seoses 
haldusnõukogu ja tegevdirektoriga.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Kuna liikmesriikide tasandil ei ole 
võimalik täiel määral täita käesoleva 
määruse eesmärki – asutada liidu tasandil 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet –, 
vaid selle eesmärgi saab meetme ulatuse ja 
mõju tõttu paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit meetmeid võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Osutatud 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
kaugemale, kui on vajalik kõnesoleva 
eesmärgi saavutamiseks.

(59) Kuna liikmesriikide tasandil ei ole 
võimalik täiel määral täita käesoleva 
määruse eesmärki – asutada liidu tasandil 
õiguskaitsekoostöö amet –, vaid selle 
eesmärgi saab meetme ulatuse ja mõju 
tõttu paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit meetmeid võtta kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Osutatud 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
kaugemale, kui on vajalik kõnesoleva 
eesmärgi saavutamiseks.
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Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -
koolituse ameti asutamine

Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ameti 
asutamine

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste 
koostöö parandamiseks, nende tegevuse 
tugevdamiseks ja toetamiseks ning 
Euroopa tasandil sidusa koolituspoliitika 
teostamiseks asutatakse Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet 
(Europol).

1. Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste 
koostöö parandamiseks, nende tegevuse 
tugevdamiseks ja toetamiseks asutatakse 
Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -
koolituse amet (Europol).

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
asendab otsusega 2009/371/JSK asutatud 
Europoli ja otsusega 2005/681/JSK 
asutatud CEPOLi ning on nende 
õigusjärglane.

2. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
asendab otsusega 2009/371/JSK asutatud 
Europoli ja on selle õigusjärglane.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Europol toetab, töötab välja, pakub ja 
koordineerib õiguskaitseametnike 
koolitust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) õiguskaitseametnike koolituse 
toetamine, väljatöötamine, pakkumine, 
koordineerimine ja rakendamine koostöös 
liikmesriikide koolitusasutuste 
võrgustikuga vastavalt III peatükile;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) aluslepingu V jaotise alusel asutatud 
liidu asutustele ja Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF)
kriminaalandmete ja analüütilise toe 
pakkumine nende pädevusse kuuluvates 
valdkondades;

(j) aluslepingu V jaotise alusel asutatud 
liidu asutustele kriminaalandmete ja 
analüütilise toe pakkumine nende 
pädevusse kuuluvates valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik asutab või määrab 
siseriikliku üksuse, mis on Europoli ja 
liikmesriikide pädevate asutuste ja 
õiguskaitseametnike koolitusasutuste
vaheline kontaktasutus. Iga liikmesriik 
nimetab ametisse siseriikliku üksuse juhi.

2. Iga liikmesriik asutab või määrab 
siseriikliku üksuse, mis on Europoli ja 
liikmesriikide pädevate asutuste vaheline 
kontaktasutus. Iga liikmesriik nimetab 
ametisse siseriikliku üksuse juhi.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagavad Europoli ja liikmesriikide (b) tagavad Europoli ja liikmesriikide 
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asjakohaste pädevate asutuste ja 
õiguskaitseametnike koolitusasutuste
vahelise tulemusliku teabevahetuse ja 
koostöö;

asjakohaste pädevate asutuste vahelise 
tulemusliku teabevahetuse ja koostöö;

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
3. peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ÕIGUSKAITSEAMETNIKE 
KOOLITUSEGA SEOTUD 
ÜLESANDED

välja jäetud

 Artikkel 9
Europoli akadeemia
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:
(a) parandada teadlikkust ja teadmisi
(i) õiguskaitsealast koostööd käsitlevatest 
rahvusvahelistest ja ELi õigusaktidest;
(ii) liidu asutuste, eelkõige Europoli, 
Eurojusti ja Frontexi toimimisest ja 
rollist;
(iii) õiguskaitsealase koostöö juriidilistest 
aspektidest ja teabekanalitele juurdepääsu 
praktilistest teadmistest;
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(b) edendada liikmesriikide omavahelist 
ning liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelist piirkondlikku ja kahepoolset 
koostööd;
(c) käsitleda selliseid kuriteoliikidega 
võitlemise ja politseitöö valdkondi, kus 
liidu tasandil koolituse pakkumine loob 
lisaväärtust;
(d) töötada välja ühised 
õiguskaitseametnike koolitamise 
õppekavad, et valmistada nad ette 
osalemiseks ELi tsiviilmissioonidel;
(e) aidata liikmesriikidel osaleda 
kolmandates riikides võetavates 
kahepoolsetes õiguskaitsesuutlikkuse 
suurendamise meetmetes;
(f) koolitada koolitajaid ning toetada hea 
koolitustava arendamist ja vahetust.
2. Europoli akadeemia töötab välja ja 
ajakohastab korrapäraselt õppevahendeid 
ja -metoodikat ning rakendab neid 
elukestva õppe pakkumisel, et parandada 
õiguskaitseametnike oskusi. Europoli 
akadeemia hindab kõnealuste meetmete 
tulemuslikkust, et parandada tulevaste 
meetmete kvaliteeti, järjekindlust ja 
tõhusust.
 Artikkel 10
Europoli akadeemia ülesanded
1. Europoli akadeemia koostab 
mitmeaastased strateegilised 
koolitusvajaduste analüüsid ja 
mitmeaastased õppeprogrammid.
2. Europoli akadeemia töötab välja ja 
kasutab koolitust ja koolitusvahendeid, 
sealhulgas järgmist:
(a) kursused, seminarid, konverentsid 
ning veebipõhine ja e-õpe;
(b) ühised õppekavad, mis aitavad 
parandada teadlikkust, täita lünki ja/või 
edendada ühist piiriülese kuritegevuse 
käsitust;
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(c) sihtrühmade vajadustest lähtuvad 
järk-järgulised koolitusmoodulid astmete 
või raskusastmete kaupa ning kooskõlas 
geograafilise piirkonna, 
kuritegevusvaldkonna või konkreetsete 
kutsenõuetega;
(d) õiguskaitseametnike vahetus- ja 
lähetusprogrammid praktika käigus 
toimuva koolituse edendamiseks.
3. Selleks et tsiviilmissioonide ja 
kolmandate riikide suutlikkuse 
suurendamise vajadusi toetav Euroopa 
koolituspoliitika oleks sidus, teeb Europoli 
akadeemia järgmist:
(a) hindab olemasolevate liitu käsitlevate 
õiguskaitsekoolituse poliitika ja algatuste 
mõju;
(b) töötab välja ja pakub koolitust, et 
valmistada liikmesriikide 
õiguskaitseametnikke ette osalemiseks 
tsiviilmissioonidel, sealhulgas 
võimaldades neil omandada vajalikku 
keeleoskust;
(c) töötab välja ja korraldab koolitusi 
kolmandate riikide õiguskaitseametnikele, 
eelkõige liiduga ühinemise 
kandidaatriikide ametnikele;
(d) haldab sihtotstarbelisi liidu välisabi 
vahendeid, millest kooskõlas liidu 
prioriteetidega toetatakse kolmandate 
riikide tegevust asjakohastes 
poliitikavaldkondades suutlikkuse 
suurendamisel.
4. Europoli akadeemia aitab kaasa sellele, 
et liikmesriigid tunnustaksid üksteise 
õiguskaitsekoolitust ning asjakohaseid 
Euroopa kvaliteedistandardeid.
 Artikkel 11
Koolitusalane teadustegevus
1. Europoli akadeemia osaleb käesolevas 
peatükis käsitletud koolitustegevusega 
seotud teadusuuringute tegemises.
2. Europoli akadeemia edendab ja loob 
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partnerlusi liidu asutustega, samuti 
avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
teadusasutustega ning toetab 
liikmesriikides tugevama partnerluse 
loomist ülikoolide ja õiguskaitsealase 
koolitusega tegelevate asutuste vahel.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koolituse teaduskomitee vastavalt 
artiklile 20;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vajaduse korral juhatus vastavalt 
artiklitele 21 ja 22.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvestades, et juhatuse ülesanded on haldusnõukogu poolt juba täidetavate ülesannete tõttu 
üleliigsed, ei pea raportöör juhatuse loomist vajalikuks.

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) võtab vastu haldusnõukogu ning 
koolituse teaduskomitee liikmete 
huvikonfliktide ennetamise ja haldamise 
eeskirjad;

(h) võtab vastu eeskirjad oma liikmete 
huvide konfliktide vältimiseks ja 
lahendamiseks;

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) nimetab koolituse teaduskomitee 
liikmed;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) tagab sise- ja välisauditite aruannetest 
ja hindamistest, samuti Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) uurimistest 
tulenevate järelduste ja soovituste 
järgimise nõuetekohase järelevalve;

(o) tagab Euroopa Kontrollikoja sise- ja 
välisauditite aruannetest ja hindamistest, 
samuti Euroopa Pettustevastase Ameti
(OLAF) uurimistest tulenevate järelduste ja 
soovituste järgimise nõuetekohase 
järelevalve, ning edastab 
eelarvepädevatele institutsioonidele kogu 
hindamismenetluste tulemuse seisukohalt 
asjakohase teabe;



PE514.840v03-00 22/33 PA\1003166ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks komisjoni, 
haldusnõukogu või juhatuse volitusi, 
täidab tegevdirektor oma ülesandeid 
sõltumatult ning ei taotle ega võta vastu 
juhiseid üheltki valitsuselt ega muult 
organilt.

2. Ilma et see piiraks komisjoni või 
haldusnõukogu volitusi, on tegevdirektor 
oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja ta ei 
taotle ega järgi ühegi valitsuse ega muu 
organi juhiseid.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et juhatuse ülesanded on haldusnõukogu poolt juba täidetavate ülesannete tõttu 
üleliigsed, ei pea raportöör juhatuse loomist vajalikuks.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) koostab sise- ja välisauditi aruannete ja 
hinnangute järelduste ning Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusaruannete ja juurdluste põhjal 
esitatud soovituste alusel tegevuskava ning 
esitab kaks korda aastas komisjonile ja 
korrapäraselt haldusnõukogule aruandeid 
tegevuskava täitmise kohta;

(f) koostab sise- ja välisauditi aruannete ja 
hinnangute järelduste ning Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusaruannete ja juurdluste põhjal 
esitatud soovituste alusel tegevuskava 
järelmeetmete võtmiseks ning esitab kaks 
korda aastas komisjonile ja korrapäraselt 
haldusnõukogule aruandeid tegevuskava 
täitmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) koostab Europoli pettustevastase 
võitluse strateegia ja esitab selle 
haldusnõukogule heakskiitmiseks;

(h) koostab Europoli pettustevastase 
võitluse strateegia ning huvide konfliktide 
vältimise ja lahendamise strateegia ja 
esitab selle haldusnõukogule 
heakskiitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – jagu 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – jagu 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvestades, et juhatuse ülesanded on haldusnõukogu poolt juba täidetavate ülesannete tõttu 
üleliigsed, ei pea raportöör juhatuse loomist vajalikuks.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Eurojusti ja OLAFi juurdepääs Europoli 
teabele

Eurojusti juurdepääs Europoli teabele

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Europol võtab kõik vajalikud meetmed, 
et tagada Eurojustile ja Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF) nende
volituste piires juurdepääs kogu artikli 24 
lõike 1 punktides a ja b sätestatud 
eesmärkidel esitatud teabele ja võimalus 
teostada selles päringuid, ilma et see 
piiraks liikmesriikide, liidu asutuste, 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide õigust piirata selliste 
andmete kasutamist ja neile juurdepääsu. 
Kui Eurojusti või OLAFi päringu käigus 
ilmneb kokkulangevus Europoli töödeldava 
teabega, teavitatakse sellest Europoli.

1. Europol võtab kõik vajalikud meetmed, 
et tagada Eurojustile tema volituste piires 
juurdepääs kogu artikli 24 lõike 1 
punktides a ja b sätestatud eesmärkidel 
esitatud teabele ja võimalus teostada selles 
päringuid, ilma et see piiraks 
liikmesriikide, liidu asutuste, kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
õigust piirata selliste andmete kasutamist ja 
neile juurdepääsu. Kui Eurojusti päringu 
käigus ilmneb kokkulangevus Europoli 
töödeldava teabega, teavitatakse sellest 
Europoli.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Europol võtab kõik vajalikud meetmed, 
et tagada Eurojustile ja OLAFile nende
volituste piires kaudne, päringutabamustel 
või nende puudumisel põhinev juurdepääs 
artikli 24 lõike 1 punktis c täpsustatud 
eesmärgil esitatud teabele, ilma et see 
piiraks teabe esitanud liikmesriikide, liidu 
asutuste, kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonide artikli 25 
lõike 2 kohaselt seatud piiranguid. 
Päringutabamuse korral algatab Europol 
menetluse päringutabamusega seotud teabe 
jagamiseks kooskõlas Europolile teabe 
edastanud liikmesriigi, liidu asutuse, 
kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni otsusega.

2. Europol võtab kõik vajalikud meetmed, 
et tagada Eurojustile tema volituste piires 
kaudne, päringutabamustel või nende 
puudumisel põhinev juurdepääs artikli 24 
lõike 1 punktis c täpsustatud eesmärgil 
esitatud teabele, ilma et see piiraks teabe 
esitanud liikmesriikide, liidu asutuste, 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide artikli 25 lõike 2 
kohaselt seatud piiranguid. 
Päringutabamuse korral algatab Europol 
menetluse päringutabamusega seotud teabe 
jagamiseks kooskõlas Europolile teabe 
edastanud liikmesriigi, liidu asutuse, 
kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni otsusega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaselt toimuvaid 
teabepäringuid teostatakse ainult selle 
kindlakstegemiseks, kas vastavalt 
Eurojustile või OLAFile kättesaadav teave 
vastab Europolis töödeldavale teabele.

3. Lõigete 1 ja 2 kohaselt toimuvaid 
teabepäringuid teostatakse ainult selle 
kindlakstegemiseks, kas Eurojustile 
kättesaadav teave vastab Europolis 
töödeldavale teabele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Europol lubab lõigete 1 ja 2 kohaseid 
teabepäringuid üksnes pärast seda, kui ta 
on saanud Eurojustilt teavet selle kohta, 
millistel liikmesriikide liikmetel, 
asetäitjatel, assistentidel ja Eurojusti 
töötajatel on luba selliseid päringuid 
teostada, ning OLAFilt teavet selle kohta, 
millistel töötajatel on luba selliseid 
päringuid teostada.

4. Europol lubab lõigete 1 ja 2 kohaseid 
teabepäringuid üksnes pärast seda, kui ta 
on saanud Eurojustilt teavet selle kohta, 
millistel liikmesriikide liikmetel, 
asetäitjatel, assistentidel ja Eurojusti 
töötajatel on luba selliseid päringuid 
teostada.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui Europoli konkreetse uurimisega 
seotud teabetöötlemistoimingute käigus 
teeb Europol või mõni liikmesriik kindlaks 
koordineerimise, koostöö või toetuse 
vajaduse vastavalt Eurojusti või OLAFi
volitustele, teavitab Europol neid sellest 
ning algatab menetluse teabe jagamiseks 
kooskõlas teabe edastanud liikmesriigi 
otsusega. Sellisel juhul konsulteerivad
Eurojust või OLAF Europoliga.

5. Kui Europoli konkreetse uurimisega 
seotud teabetöötlemistoimingute käigus 
teeb Europol või mõni liikmesriik kindlaks 
koordineerimise, koostöö või toetuse 
vajaduse vastavalt Eurojusti volitustele, 
teavitab Europol neid sellest ning algatab 
menetluse teabe jagamiseks kooskõlas 
teabe edastanud liikmesriigi otsusega.
Sellisel juhul konsulteerib Eurojust 
Europoliga.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.
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Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eurojust, sealhulgas kolleegium, 
liikmesriikide liikmed, asetäitjad, 
assistendid ja Eurojusti töötajad, ning 
OLAF peavad kinni kõikidest üldistest ja 
konkreetsetest juurdepääsu- ja 
kasutamispiirangutest, mille liikmesriigid, 
liidu asutused, kolmandad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid on 
kooskõlas artikli 25 lõikega 2 teatavaks
teinud.

6. Eurojust, sealhulgas kolleegium, 
liikmesriikide liikmed, asetäitjad, 
assistendid ja Eurojusti töötajad peavad 
kinni kõikidest üldistest ja konkreetsetest 
juurdepääsu- ja kasutamispiirangutest, 
mille liikmesriigid, liidu asutused, 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid on kooskõlas artikli 25 
lõikega 2 teatavaks teinud.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b ja artikli 85 punkt 1 osutab 
Europoli ja Eurojusti eriomasele suhtele. Samasugune vastastikkus ei kehti OLAFi suhtes.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui see on vajalik tema ülesannete 
täitmiseks, võib Europol luua ja säilitada 
koostöösuhteid liidu asutustega kooskõlas 
kõnealuste asutuste eesmärkidega, 
kolmandate riikide õiguskaitseasutuste ja 
kolmandate riikide koolitusasutustega, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
eraõiguslike isikutega.

1. Kui see on vajalik tema ülesannete 
täitmiseks, võib Europol luua ja säilitada 
koostöösuhteid liidu asutustega kooskõlas 
kõnealuste asutuste eesmärkidega, 
kolmandate riikide õiguskaitseasutuste, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
eraõiguslike isikutega.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 48
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 31 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
töökorra.

(b) artikli 31 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
töökorra ja teatise, juhul kui tegevdirektor 
kohaldab artikli 31 lõiget 2.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektorit abistavad neli
tegevdirektori asetäitjat, sealhulgas 
asetäitja koolituse alal. Tegevdirektori
asetäitja koolituse alal vastutab Europoli 
akadeemia ja selle tegevuse eest. Teiste
asetäitjate ülesanded määrab kindlaks 
tegevdirektor.

1. Tegevdirektori abistavad kolm
tegevdirektori asetäitjat. Tegevdirektori 
asetäitjate ülesanded määrab kindlaks 
tegevdirektor.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga konsulteerimist vastu Europoli 
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need 
ei tohi lahkneda [raamfinantsmäärusest], 
välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt 
vajalik Europoli toimimiseks ja komisjon 
on eelnevalt andnud oma nõusoleku.

1. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga konsulteerimist vastu Europoli 
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need 
ei tohi lahkneda [raamfinantsmäärusest], 
välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt 
vajalik Europoli toimimiseks ja komisjon 
on eelnevalt andnud oma nõusoleku; 
Finantseeskirjade lahknemise korral 
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teavitatakse sellest Euroopa Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulenevalt riiklike koolitusasutuste 
võrgustiku liikmete eripärast, kellel on 
ainsana vastav suunitlus ja tehniline 
pädevus pakkuda asjakohast koolitust, 
võib sellistele liikmetele anda vastavalt 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 
1268/2012 artikli 190 lõike 1 punktile d 
toetusi ilma toetustaotluse esitamise 
kutseta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Europol avaldab oma veebisaidil 
haldusnõukogu liikmete ning ametis 
töötavate ja välisekspertide nimekirja koos 
nende huvide deklaratsioonide ja 
elulookirjeldustega; haldusnõukogu 
koosolekute protokollid tuleks 
korrapäraselt avaldada; kui avaldamine 
võib kahjustada Europoli ülesannete 
täitmist, võib Europol dokumentide 
avaldamist ajutiselt või alaliselt piirata, 
võttes seejuures arvesse vaikimis- ja 
konfidentsiaalsuskohustust;



PE514.840v03-00 30/33 PA\1003166ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
on nõukogu otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli ning nõukogu otsusega 
2005/681/JSK asutatud CEPOLi üldine 
õigusjärglane kõikide nende sõlmitud 
lepingute, neil lasuvate kohustuste ja
nende omandatud vara suhtes.

1. Käesoleva määrusega asutatud Europol 
on nõukogu otsusega 2009/371/JSK 
asutatud Europoli üldine õigusjärglane 
kõikide sõlmitud lepingute, lasuvate 
kohustuste ja omandatud vara suhtes.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev määrus ei mõjuta selliste 
lepingute õigusjõudu, mille otsusega 
2005/681/JSK asutatud CEPOL sõlmis 
enne käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 lõpetatakse otsuse 
2005/681/JSK alusel sõlmitud 
peakorterileping alates käesoleva määruse 
kohaldamise algusest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsuse 2005/681/JSK artikli 10 alusel 
moodustatud CEPOLi juhatuse liikmete 
ametiaeg lõpeb [käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeval].

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Otsuse 2005/681/JSK artikli 11 lõike 1 
alusel ametisse nimetatud CEPOLi 
direktor määratakse kuni tema ametiaja 
lõpuni Europoli tegevdirektori asetäitjaks 
koolituse alal. Tema muud 
lepingutingimused ei muutu. Kui tema 
ametiaeg lõpeb pärast [käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva], ent enne [käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva], 

välja jäetud
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pikendatakse seda automaatselt kuni ühe 
aastani pärast käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse jõustumisele 
järgnevaks kolmeks eelarveaastaks 
nähakse III peatükis kirjeldatud 
koolitustegevuseks tegevuskuludena ette 
vähemalt 8 miljonit eurot aastas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega asendatakse ja 
tunnistatakse kehtetuks otsused
2009/371/JSK ja 2005/681/JSK.

1. Käesoleva määrusega asendatakse ja 
tunnistatakse kehtetuks otsus
2009/371/JSK.

2. Viiteid asendatud otsustele käsitatakse 
viidetena käesolevale määrusele.

2. Viiteid asendatud otsusele käsitatakse 
viidetena käesolevale määrusele.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.
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Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik õiguslikud meetmed, millega 
rakendatakse otsuseid 2009/371/JSK ja 
2005/681/JSK, tunnistatakse kehtetuks 
alates käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäevast.

1. Kõik õiguslikud meetmed, millega 
rakendatakse otsust 2009/371/JSK, 
tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäevast.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik muud kui õiguslikud meetmed, 
millega rakendatakse otsust 2009/371/JSK 
(millega asutatakse Euroopa Politseiamet 
(Europol)) ja otsust 2005/681/JSK 
(millega luuakse Euroopa politseikolledž 
(CEPOL)), jäävad pärast [käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] 
jõusse, kui Europoli haldusnõukogu ei 
otsusta käesoleva määruse rakendamisel 
teisiti.

2. Kõik muud kui õiguslikud meetmed,
millega rakendatakse otsust 2009/371/JSK 
(millega asutatakse Euroopa Politseiamet 
(Europol)), jäävad pärast [käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäeva] 
jõusse, kui Europoli haldusnõukogu ei 
otsusta käesoleva määruse rakendamisel 
teisiti.

Or. en

Selgitus

Raportöör ei toeta Europoli ja CEPOLi ühendamist.


