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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö-
ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä 
neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 
2005/681/YOS kumoamisesta

Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 
sekä neuvoston päätöksen 2009/371/YOS 
kumoamisesta

Or. en

Perustelu

Europolin ja CEPOLin yhdistäminen toisiinsa herättää monia kysymyksiä siitä, miten näiden 
virastojen perustehtävien hoitaminen sen jälkeen sujuu. Valmistelija kannattaa teknistä tukea 
kahden viraston välillä, vaikka ei tuekaan Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 88 artiklan ja 87 artiklan 
2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 88 artiklan,

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan poliisiakatemia, jäljempänä 
’CEPOL’, perustettiin neuvoston 
päätöksellä 2005/681/YOS helpottamaan 
kansallisten poliisivoimien välistä 
yhteistyötä järjestämällä ja 
koordinoimalla eurooppalaista 
poliisitoimintaa koskevaa koulutusta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asiakirjassa Tukholman ohjelma –
Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia 
ja heidän suojeluaan varten todetaan, että 
Europolista olisi tehtävä jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
tietojenvaihdon keskipiste, palveluntarjoaja 
ja lainvalvontayksiköiden yhteinen 
foorumi. Europolin toiminnasta laaditun 
arvioinnin perusteella tämän tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää Europolin 
operatiivisen toiminnan tehostamista. 
Lisäksi Tukholman ohjelmassa asetetaan 
tavoitteeksi todellisen eurooppalaisen 
lainvalvontakulttuurin luominen 
perustamalla sekä kansallisella että EU:n 
tasolla lainvalvonta-alan ammattilaisille 
tarkoitettuja eurooppalaisia koulutus- ja 

(4) Asiakirjassa Tukholman ohjelma –
Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia 
ja heidän suojeluaan varten todetaan, että 
Europolista olisi tehtävä jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen 
tietojenvaihdon keskipiste, palveluntarjoaja 
ja lainvalvontayksiköiden yhteinen 
foorumi. Europolin toiminnasta laaditun 
arvioinnin perusteella tämän tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää Europolin 
operatiivisen toiminnan tehostamista.
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vaihto-ohjelmia.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Laajat rikollis- ja terroristiverkostot 
muodostavat vakavan uhkan unionin 
sisäiselle turvallisuudelle sekä kansalaisten 
turvallisuudelle ja toimeentulolle.
Käytettävissä olevat uhka-arviot osoittavat, 
että rikollisryhmät harjoittavat yhä 
monialaisempaa rikollisuutta ja laajentavat 
toimintaansa yli rajojen. Kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten on sen vuoksi 
tehtävä tiiviimpää yhteistyötä muissa 
jäsenvaltioissa toimivien kollegojensa 
kanssa. Tätä varten on tarpeen antaa 
Europolille paremmat edellytykset tukea 
jäsenvaltioita rikollisuuden ehkäisemisessä, 
analysoinnissa ja tutkimisessa kaikkialla 
unionissa. Tämä on vahvistettu myös
päätöksiä 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS 
koskevissa arvioinneissa.

(5) Laajat rikollis- ja terroristiverkostot 
muodostavat vakavan uhkan unionin 
sisäiselle turvallisuudelle sekä kansalaisten 
turvallisuudelle ja toimeentulolle.
Käytettävissä olevat uhka-arviot osoittavat, 
että rikollisryhmät harjoittavat yhä 
monialaisempaa rikollisuutta ja laajentavat 
toimintaansa yli rajojen. Kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten on sen vuoksi 
tehtävä tiiviimpää yhteistyötä muissa 
jäsenvaltioissa toimivien kollegojensa 
kanssa. Tätä varten on tarpeen antaa 
Europolille paremmat edellytykset tukea 
jäsenvaltioita rikollisuuden ehkäisemisessä, 
analysoinnissa ja tutkimisessa kaikkialla 
unionissa. Tämä on vahvistettu myös
päätöstä 2009/371/YOS koskevassa 
arvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Yhteinen lähestymistapa antaa 
mahdollisuuden sekä lakkauttaa virastoja 
että yhdistää niitä toisiinsa. Virastojen 
yhdistämistä olisi harkittava silloin, kun 
niillä on päällekkäisiä tehtäviä, kun 
synergiat ovat mahdollisia tai kun virastot 
olisivat tehokkaampia osana suurempaa 
rakennetta.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Europolin ja CEPOLin kohdalla 
yhdistäminen herättää aiheellisesti 
kysymyksiä siitä, antaako perussopimus 
Europolille tarvittavan oikeusperustan 
koulutustehtävien hoitamiseen, 
edellyttäisikö koulutukseen kohdennettu 
talousarvio omia erillisiä budjettikohtia 
molempia tehtäviä eli lainvalvontaa ja 
koulutusta varten, onko olemassa suuri 
riski siitä, että yhdistäminen vaikuttaa 
molempien virastojen perustehtäviin, ja 
jäävätkö mahdollisen yhdistämisen 
seurauksena syntyvät säästöt 
hyödyntämättä Europolin uusien 
tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemina 
lisämäärärahoina tai yhdistettyjen 
viraston toiminnan vähentymisestä 
aiheutuvien kustannusten kattamiseen;

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Vaikka Europolin ja CEPOLin 
erillään pitäminen vaikuttaa järkevältä, 
olisi vahvistettava mahdollista synergiaa 
esimerkiksi seuraavilla aloilla:
a. tekninen tuki vuotuisen talousarvion, 
vuotuisen ja monivuotisen 
ohjelmasuunnittelun kattavan ohjelma-
asiakirjan sekä hallintosuunnitelman 
laatimisessa;
b. tekninen tuki henkilöstön 
palvelukseenotossa ja uranhallinnassa;
c. turvapalvelut;
d. tietotekniset palvelut;
e. taloushallinto-, kirjanpito- ja 
tilintarkastuspalvelut;
f. muut yhteisen edun mukaiset palvelut.
Yhteisvaikutuksiin liittyvistä toimista 
voitaisiin tehdä sopimus tai ne voitaisiin 
sisällyttää unionin virastojen verkoston 
toimintaan.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon Europolin ja 
CEPOLin tehtävien väliset yhteydet, 
näiden virastojen toimintojen 
yhdistäminen ja järkeistäminen parantaisi 

Poistetaan.
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operatiivisen toiminnan vaikuttavuutta, 
koulutuksen merkityksellisyyttä ja 
unionin poliisiyhteistyön tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Päätökset 2009/371/YOS ja 
2005/681/YOS olisi sen vuoksi kumottava 
ja korvattava tällä asetuksella, joka 
perustuu kummankin päätöksen 
täytäntöönpanosta saatuihin kokemuksiin.
Tällä asetuksella perustettavan Europolin 
olisi korvattava kumottavilla päätöksillä 
perustetut Europol ja CEPOL ja otettava 
hoitaakseen niiden tehtävät.

(7) Päätös 2009/371/YOS olisi sen vuoksi 
kumottava ja korvattava tällä asetuksella, 
joka perustuu päätöksen täytäntöönpanosta 
saatuihin kokemuksiin. Tällä asetuksella 
perustettavan Europolin olisi korvattava 
kumottavilla päätöksellä perustettu
Europol ja otettava hoitaakseen sen
tehtävät.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Europolin olisi varmistettava, että 
kaikki lainvalvontaviranomaiset 
arvoasteesta riippumatta voivat saada 
laadukkaampaa, koordinoitua ja 
yhdenmukaista koulutusta, joka perustuu 
koulutustarpeiden pohjalta laadittuun 
selkeän kehykseen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voitaisiin varmistaa Europolin ja 
jäsenvaltioiden tehokas yhteistyö,
kuhunkin jäsenvaltioon olisi perustettava 
kansallinen yksikkö. Sen olisi toimittava 
ensisijaisena yhteyspisteenä kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten ja
koulutuslaitosten sekä Europolin välillä.
Jotta voitaisiin vahvistaa jatkuva ja tehokas 
tietojenvaihto Europolin ja kansallisten 
yksiköiden välillä ja helpottaa niiden 
yhteistyötä, kunkin kansallisen yksikön 
olisi lähetettävä Europoliin ainakin yksi 
yhteyshenkilö.

(12) Jotta voitaisiin varmistaa Europolin ja 
jäsenvaltioiden tehokas yhteistyö, 
kuhunkin jäsenvaltioon olisi perustettava 
kansallinen yksikkö. Sen olisi toimittava 
ensisijaisena yhteyspisteenä kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten ja Europolin 
välillä. Jotta voitaisiin vahvistaa jatkuva ja 
tehokas tietojenvaihto Europolin ja 
kansallisten yksiköiden välillä ja helpottaa 
niiden yhteistyötä, kunkin kansallisen 
yksikön olisi lähetettävä Europoliin ainakin 
yksi yhteyshenkilö.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
unionin tasolla annettava lainvalvonta-
alan koulutus on laadukasta, 
koordinoitua ja yhdenmukaista, 
Europolin olisi toimittava unionin 
lainvalvonta-alan koulutuspolitiikan 
mukaisesti. Unionin tasolla annettavan 
koulutuksen olisi oltava kaikkien 
lainvalvontaviranomaisten saatavilla 

Poistetaan.
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arvoasteesta riippumatta. Europolin olisi 
varmistettava, että koulutusta arvioidaan 
ja että koulutustarpeiden arviointia 
koskevat päätelmät otetaan huomioon 
suunnittelussa, jotta voidaan vähentää 
päällekkäisyyttä. Europolin olisi 
edistettävä unionin tasolla annettavan 
koulutuksen tunnustamista 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
oltava edustettuina Europolin 
hallintoneuvostossa, jotta ne voivat 
tehokkaasti valvoa sen toimintaa. Jotta 
voitaisiin ottaa huomioon uuden viraston 
kahtalainen toimenkuva (operatiivisen 
tuen ja koulutuksen tarjoaminen 
lainvalvonnan alalla), hallintoneuvoston 
varsinaiset jäsenet olisi nimitettävä 
heidän lainvalvontayhteistyöhön liittyvän 
asiantuntemuksensa perusteella ja 
varajäsenet heidän 
lainvalvontaviranomaisten koulutusta 
koskevan asiantuntemuksensa 
perusteella. Varajäsenten olisi toimittava 
varsinaisina jäseninä näiden poissa 
ollessa ja aina kun keskustellaan tai 
päätetään koulutukseen liittyvistä 
kysymyksistä. Hallintoneuvoston olisi 
saatava neuvoja tiedekomitealta, kun on 
kyse koulutukseen liittyvistä teknisistä 
kysymyksistä.

(16) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
oltava edustettuina Europolin 
hallintoneuvostossa, jotta ne voivat 
tehokkaasti valvoa sen toimintaa.

Or. en
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Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Hallintoneuvostolle olisi annettava 
tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se 
muun muassa laatii talousarvion ja valvoo 
sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat 
varainhoitosäännöt ja suunnitteluasiakirjat, 
vahvistaa Europolin pääjohtajan 
päätöksentekoa varten helposti seurattavat 
työmenetelmät ja hyväksyy vuotuisen 
toimintakertomuksen. Sen olisi käytettävä 
nimittävän viranomaisen toimivaltaa 
suhteessa viraston henkilöstöön, pääjohtaja 
mukaan lukien.
Päätöksentekomenettelyjen 
keventämiseksi ja hallinnon ja 
varainhoidon valvonnan lujittamiseksi 
hallintoneuvostolla olisi myös oltava 
valtuudet perustaa johtokunta.

(17) Hallintoneuvostolle olisi annettava 
tarvittavat valtuudet, joiden nojalla se 
muun muassa laatii talousarvion ja valvoo 
sen toteuttamista, hyväksyy tarvittavat 
varainhoitosäännöt ja suunnitteluasiakirjat,
toteuttaa toimia unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi ja petosten 
torjumiseksi, antaa eturistiriitojen 
ehkäisyä ja hallinnointia koskevia 
sääntöjä, vahvistaa Europolin pääjohtajan 
päätöksentekoa varten helposti seurattavat 
työmenetelmät ja hyväksyy vuotuisen 
toimintakertomuksen. Sen olisi käytettävä 
nimittävän viranomaisen toimivaltaa 
suhteessa viraston henkilöstöön, pääjohtaja 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunnan tehtävät ovat päällekkäisiä hallintoneuvoston nykyisten tehtävien kanssa, 
valmistelija ei pidä johtokunnan perustamista tarpeellisena.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan tehostaa virastojen 
operatiivista yhteistyötä ja erityisesti luoda 
yhteyksiä eri virastojen hallussa jo olevien 
tietojen välille, Europolin olisi voitava 

(23) Jotta voidaan tehostaa virastojen 
operatiivista yhteistyötä ja erityisesti luoda 
yhteyksiä eri virastojen hallussa jo olevien 
tietojen välille, Europolin olisi voitava 
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antaa Eurojustille ja Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) pääsy 
Europolin käytettävissä oleviin tietoihin ja 
mahdollisuus tehdä niihin hakuja.

antaa Eurojustille pääsy Europolin 
käytettävissä oleviin tietoihin ja 
mahdollisuus tehdä niihin hakuja.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Europolin olisi pidettävä yllä 
yhteistyösuhteita muihin EU:n elimiin, 
kolmansien maiden 
lainvalvontaviranomaisiin ja lainvalvonta-
alan koulutuslaitoksiin, kansainvälisiin 
järjestöihin ja yksityisiin osapuoliin siinä 
määrin kuin sen tehtävien suorittaminen 
edellyttää.

(24) Europolin olisi pidettävä yllä 
yhteistyösuhteita muihin EU:n elimiin, 
kolmansien maiden 
lainvalvontaviranomaisiin, kansainvälisiin 
järjestöihin ja yksityisiin osapuoliin siinä 
määrin kuin sen tehtävien suorittaminen 
edellyttää.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja päätöksellä 
2005/681/YOS perustetun CEPOLin ja
toimii niiden seuraajana. Siksi sen olisi 

(57) Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja toimii sen
seuraajana. Siksi sen olisi oltava niiden 
oikeusseuraaja myös suhteessa kaikkiin 
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oltava niiden oikeusseuraaja myös 
suhteessa kaikkiin niiden tekemiin 
sopimuksiin, työsopimukset mukaan 
lukien, sekä niiden vastuihin ja niiden 
hankkimaan omaisuuteen. Päätöksellä 
2009/371/YOS perustetun Europolin ja 
päätöksellä 2005/681/YOS perustetun 
CEPOLin tekemien kansainvälisten 
sopimusten olisi pysyttävä voimassa, 
lukuun ottamatta CEPOLin tekemää 
toimipaikkaa koskevaa sopimusta.

niiden tekemiin sopimuksiin, 
työsopimukset mukaan lukien, sekä niiden 
vastuihin ja niiden hankkimaan 
omaisuuteen. Päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin tekemien 
kansainvälisten sopimusten olisi pysyttävä 
voimassa.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta Europol voi jatkaa päätöksellä 
2009/371/YOS perustetun Europolin ja 
päätöksellä 2005/681/YOS perustetun 
CEPOLin tehtävien hoitamista parhaan 
kykynsä mukaan, olisi vahvistettava 
siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa
sekä Europolin talousarvion tietyn osan 
kohdentamista koulutukseen kolmeksi 
vuodeksi tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen.

(58) Jotta Europol voi jatkaa päätöksellä 
2009/371/YOS perustetun Europolin 
tehtävien hoitamista parhaan kykynsä 
mukaan, olisi vahvistettava 
siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
erityisesti hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.



PE514.840v03-00 14/35 PA\1003166FI.doc

FI

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka 
on lainvalvonta-alan yhteistyöstä ja 
koulutuksesta unionin tasolla vastaavan 
yksikön perustaminen, vaan se voidaan 
toiminnan vaikutusten ja laajuuden vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

(59) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka 
on lainvalvonta-alan yhteistyöstä unionin 
tasolla vastaavan yksikön perustaminen, 
vaan se voidaan toiminnan vaikutusten ja 
laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö-
ja -koulutusviraston perustaminen

Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyöviraston
perustaminen

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 22
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto, 
jäljempänä ’Europol’, jonka tavoitteena on 
parantaa Euroopan unionin 
lainvalvontaviranomaisten keskinäistä 
yhteistyötä, lujittaa ja tukea niiden toimia
sekä laatia yhdenmukainen 
eurooppalainen koulutuspolitiikka.

1. Perustetaan Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto, 
jäljempänä ’Europol’, jonka tavoitteena on 
parantaa Euroopan unionin 
lainvalvontaviranomaisten keskinäistä 
yhteistyötä sekä lujittaa ja tukea niiden 
toimia.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja päätöksellä 
2005/681/YOS perustetun CEPOLin ja
toimii niiden seuraajana.

2. Tällä asetuksella perustettava Europol 
korvaa päätöksellä 2009/371/YOS 
perustetun Europolin ja toimii sen
seuraajana.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Europol tukee, kehittää, tarjoaa ja 
koordinoi lainvalvontaviranomaisille 

Poistetaan.
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tarkoitettua koulutustoimintaa.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tukea, kehittää, tarjota, koordinoida ja 
toteuttaa lainvalvontaviranomaisille 
tarkoitettua koulutusta yhteistyössä 
jäsenvaltioiden koulutuslaitosten 
verkoston kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) toimittaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen V osaston nojalla 
perustetuille unionin elimille ja Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF)
rikostiedustelutietoja ja analyysitukea 
niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla;

j) toimittaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen V osaston nojalla 
perustetuille unionin elimille 
rikostiedustelutietoja ja analyysitukea 
niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä kansallinen yksikkö, joka toimii 
yhteyselimenä Europolin ja jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
lainvalvontaviranomaisten 
koulutuslaitosten välillä. Kunkin 
jäsenvaltion on nimitettävä virkamies 
kansallisen yksikön päälliköksi.

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä kansallinen yksikkö, joka toimii 
yhteyselimenä Europolin ja jäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten välillä.
Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä 
virkamies kansallisen yksikön päälliköksi.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava tehokas yhteydenpito ja 
yhteistyö kaikkien jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten ja
jäsenvaltioissa toimivien 
lainvalvontaviranomaisten 
koulutuslaitosten sekä Europolin välillä;

b) varmistettava tehokas yhteydenpito ja 
yhteistyö jäsenvaltioiden kaikkien 
toimivaltaisten viranomaisten ja Europolin 
välillä;

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
III luku

Komission teksti Tarkistus

LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN 
KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT

Poistetaan.
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9 artikla
Europol-akatemia
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
a) levittää tietoa
i) lainvalvontayhteistyötä koskevista 
unionin ja kansainvälisistä välineistä;
ii) unionin elimistä, erityisesti 
Europolista, Eurojustista ja Frontexista, 
sekä niiden toiminnasta ja tehtävistä;
iii) lainvalvontayhteistyön oikeudellisista 
näkökohdista sekä käytännön tietoa siitä, 
mistä tietoa on saatavilla;
b) kannustaa alueellisen ja kahdenvälisen 
yhteistyön kehittämistä sekä 
jäsenvaltioiden kesken että 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä;
c) käsitellä erityisiä rikollisuuden tai 
poliisitoiminnan osa-alueita, joilla 
unionin tason koulutus voi tuoda 
lisäarvoa;
d) laatia erityisiä 
lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja 
yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla heitä 
voidaan kouluttaa osallistumaan unionin 
siviilioperaatioihin;
e) tukea jäsenvaltioita kahdenvälisten 
lainvalvontavalmiuksien kehittämisessä 
kolmansissa maissa;
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f) kouluttaa kouluttajia ja avustaa hyvien 
oppimiskäytäntöjen vaihdossa.
2. Europol-akatemia kehittää ja päivittää 
säännöllisesti oppimisvälineitä ja -
menetelmiä ja soveltaa niitä elinikäisen 
oppimisen periaatetta noudattaen 
lainvalvontaviranomaisten taitojen 
kehittämiseksi. Europol-akatemia arvioi 
näiden toimien tuloksia voidakseen 
parantaa tulevien toimien laatua, 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta.
10 artikla
Europol-akatemian tehtävät
1. Europol-akatemia laatii monivuotisia 
strategisten koulutustarpeiden analyyseja 
ja monivuotisia koulutusohjelmia.
2. Europol-akatemia laatii ja toteuttaa 
koulutustoimia ja opetustuotteita, 
esimerkiksi
a) kursseja, seminaareja, konferensseja ja 
verkko-opiskeluvälineitä;
b) yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla 
levitetään tietoa, paikataan aukkoja ja/tai 
helpotetaan yhteisten lähestymistapojen 
omaksumista rajatylittäviin rikollisiin 
ilmiöihin;
c) koulutusmoduuleja, jotka on 
porrastettu asteittain tai tasoittain 
asianomaisen kohderyhmän tarvitsemien 
taitojen vaativuuden perusteella ja joissa 
keskitytään joko tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai rikollisen toiminnan alaan 
tai tiettyihin ammatissa tarvittaviin 
taitoihin;
d) lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja 
vaihto-ohjelmia operatiivisiin tarpeisiin 
perustuvan koulutusmenetelmän 
puitteissa.
3. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukainen eurooppalainen 
koulutuspolitiikka kolmansissa maissa 
toteutettavien siviilioperaatioiden ja 
valmiuksien kehittämisen tukemiseksi, 
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Europol-akatemia
a) arvioi nykyisten unioniin liittyvien 
lainvalvonta-alan koulutuspolitiikkojen ja 
-aloitteiden vaikutuksia;
b) laatii ja tarjoaa koulutusta, jonka 
avulla jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaiset voivat 
valmistautua osallistumaan 
siviilioperaatioihin muun muassa 
hankkimalla tarvittavan kielitaidon;
c) laatii ja tarjoaa koulutusta kolmansien 
maiden ja erityisesti unionin jäsenyyttä 
hakeneiden maiden 
lainvalvontaviranomaisille;
d) hallinnoi erityisiä unionin ulkoisen 
avun varoja, joilla tuetaan kolmansien 
maiden valmiuksien kehittämistä 
asianomaisilla toiminta-aloilla unionin 
vahvistamien painopisteiden mukaisesti.
4. Europol-akatemia edistää 
jäsenvaltioiden lainvalvonta-alan 
koulutuksen ja siihen liittyvien 
eurooppalaisten laatunormien keskinäistä 
tunnustamista.
11 artikla
Koulutukseen liittyvä tutkimustoiminta
1. Europol-akatemia edistää tässä luvussa 
tarkoitettujen koulutustoimien kannalta 
merkityksellisen tutkimustoiminnan 
kehittämistä.
2. Europol-akatemia edistää ja luo 
kumppanuuksia unionin elinten sekä 
julkisten ja yksityisten oppilaitosten 
kanssa ja kannustaa lujempien 
kumppanuussuhteiden muodostamista 
yliopistojen ja lainvalvonta-alan 
oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.
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Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) koulutusta käsittelevä tiedekomitea 20 
artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarvittaessa johtokunta 21 ja 22 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunnan tehtävät ovat päällekkäisiä hallintoneuvoston nykyisten tehtävien kanssa, 
valmistelija ei pidä johtokunnan perustamista tarpeellisena.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hyväksyy säännöt jäseniinsä ja 
koulutusta käsittelevän tiedekomitean 
jäseniin liittyvien eturistiriitojen 
ehkäisemistä ja hallinnointia varten;

h) hyväksyy jäsentensä eturistiriitojen 
ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat 
säännöt;

Or. en
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Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) nimittää koulutusta käsittelevän 
tiedekomitean jäsenet;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen 
tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin
perustuvien havaintojen ja suositusten
sekä Euroopan petostentorjuntaviraston
(OLAF) tutkimusten perusteella 
toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

o) huolehtii siitä, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tai 
ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja 
arviointeihin sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF)
tutkimuksiin perustuvien havaintojen ja 
suositusten perusteella toteutetaan 
asianmukaiset jatkotoimet, ja toimittaa 
budjettivallan käyttäjälle kaikki 
arviointimenettelyjen tulosten kannalta 
tärkeät tiedot;

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Pääjohtaja hoitaa tehtäviään täysin 
riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä 
ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta 
eikä miltään muulta elimeltä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission,
hallintoneuvoston tai johtokunnan
toimivaltaa.

2. Pääjohtaja hoitaa tehtäviään täysin 
riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä 
ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta 
eikä miltään muulta elimeltä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission tai
hallintoneuvoston toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunnan tehtävät ovat päällekkäisiä hallintoneuvoston nykyisten tehtävien kanssa, 
valmistelija ei pidä johtokunnan perustamista tarpeellisena.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toimintasuunnitelman laatiminen 
sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja 
arviointien päätelmien sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF)
tutkimusraporttien ja suositusten 
perusteella ja raportointi komissiolle 
edistymisestä kahdesti vuodessa ja 
hallintoneuvostolle säännöllisesti;

f) toimintasuunnitelman laatiminen 
sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja 
arviointien päätelmien sekä OLAFin
tutkimusraporttien ja suositusten 
perusteella ja raportointi komissiolle 
edistymisestä kahdesti vuodessa ja 
hallintoneuvostolle säännöllisesti;

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) Europolin petostentorjuntastrategian 
valmistelu ja sen esittäminen 
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

h) Europolin petostentorjuntastrategian ja 
eturistiriitojen ehkäisy- ja 
ratkaisustrategian valmistelu ja 
esittäminen hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;

Or. en
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Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Luku IV – jakso 3

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Luku IV – jakso 4

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska johtokunnan tehtävät ovat päällekkäisiä hallintoneuvoston nykyisten tehtävien kanssa, 
valmistelija ei pidä johtokunnan perustamista tarpeellisena.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eurojustin ja OLAFin pääsy Europolin 
tietoihin

Eurojustin pääsy Europolin tietoihin

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Europol toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
sen mahdollistamiseksi, että Eurojustilla ja 
Euroopan petostentorjuntavirastolla 
(OLAF) on toimivaltuuksiensa puitteissa 
pääsy ja oikeus tehdä hakuja kaikkiin 
tietoihin, jotka on toimitettu 24 artiklan 1 
kohdan a ja b alakohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden, unionin 
elinten, kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen oikeutta 
ilmoittaa tällaisia tietoja koskevista pääsy-
ja käyttörajoituksista. Europolille on 
ilmoitettava, jos Eurojustin tai OLAFin
tekemä haku tuottaa osuman Europolin 
käsittelemissä tiedoissa.

1. Europol toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
sen mahdollistamiseksi, että Eurojustilla on 
toimivaltuuksiensa puitteissa pääsy ja 
oikeus tehdä hakuja kaikkiin tietoihin, 
jotka on toimitettu 24 artiklan 1 kohdan
a ja b alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden, unionin elinten, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen oikeutta ilmoittaa tällaisia 
tietoja koskevista pääsy- ja 
käyttörajoituksista. Europolille on 
ilmoitettava, jos Eurojustin tekemä haku 
tuottaa osuman Europolin käsittelemissä 
tiedoissa.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Europol toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että 
Eurojustilla ja OLAFilla on 

2. Europol toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että 
Eurojustilla on toimivaltuuksiensa 
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toimivaltuuksiensa puitteissa osuma / ei 
osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta 
epäsuora pääsy tietoihin, jotka on 
toimitettu 24 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiedot 
toimittaneiden jäsenvaltioiden, unionin 
elinten, kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen 25 artiklan
2 kohdan mukaisesti ilmoittamien 
rajoitusten soveltamista. Jos haku tuottaa 
osuman, Europol aloittaa menettelyn, jonka 
avulla osumaan johtaneet tiedot voidaan 
jakaa, tiedot Europolille toimittaneen 
jäsenvaltion, unionin elimen, kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön tekemän 
päätöksen mukaisesti.

puitteissa osuma / ei osumaa -tyyppisten 
hakujen pohjalta epäsuora pääsy tietoihin, 
jotka on toimitettu 24 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiedot 
toimittaneiden jäsenvaltioiden, unionin 
elinten, kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen 25 artiklan
2 kohdan mukaisesti ilmoittamien 
rajoitusten soveltamista. Jos haku tuottaa 
osuman, Europol aloittaa menettelyn, jonka 
avulla osumaan johtaneet tiedot voidaan 
jakaa, tiedot Europolille toimittaneen 
jäsenvaltion, unionin elimen, kolmannen 
maan tai kansainvälisen järjestön tekemän 
päätöksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisia 
hakuja saa tehdä ainoastaan sen 
selvittämiseksi, täsmäävätkö Eurojustin tai 
OLAFin käytettävissä olevat tiedot 
Europolin käsittelemien tietojen kanssa.

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisia 
hakuja saa tehdä ainoastaan sen 
selvittämiseksi, täsmäävätkö Eurojustin 
käytettävissä olevat tiedot Europolin 
käsittelemien tietojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.
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Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Europol sallii 1 ja 2 kohdan mukaiset 
haut vasta saatuaan Eurojustilta ja 
OLAFilta tiedot siitä, ketkä Eurojustin 
kansalliset jäsenet, varajäsenet, avustavat 
jäsenet ja Eurojustin henkilöstöön kuuluvat
sekä OLAFin henkilöstöön kuuluvat on 
valtuutettu tekemään tällaisia hakuja.

4. Europol sallii 1 ja 2 kohdan mukaiset 
haut vasta saatuaan Eurojustilta tiedot siitä, 
ketkä Eurojustin kansalliset jäsenet, 
varajäsenet, avustavat jäsenet ja Eurojustin 
henkilöstöön kuuluvat on valtuutettu 
tekemään tällaisia hakuja.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos Europol tai jäsenvaltio toteaa 
yksittäiseen tutkimukseen liittyvien 
Europolin tietojenkäsittelytoimien 
yhteydessä, että tarvitaan Eurojustin tai 
OLAFin toimivaltuuksien mukaista 
koordinointia, yhteistyötä tai tukea, 
Europol ilmoittaa asiasta niille ja aloittaa 
menettelyn, jonka avulla tiedot voidaan 
jakaa tiedot toimittaneen jäsenvaltion 
tekemän päätöksen mukaisesti. Tällaisessa 
tapauksessa Eurojust tai OLAF neuvottelee 
Europolin kanssa.

5. Jos Europol tai jäsenvaltio toteaa 
yksittäiseen tutkimukseen liittyvien 
Europolin tietojenkäsittelytoimien 
yhteydessä, että tarvitaan Eurojustin 
toimivaltuuksien mukaista koordinointia, 
yhteistyötä tai tukea, Europol ilmoittaa 
asiasta sille ja aloittaa menettelyn, jonka 
avulla tiedot voidaan jakaa tiedot 
toimittaneen jäsenvaltion tekemän 
päätöksen mukaisesti. Tällaisessa 
tapauksessa Eurojust neuvottelee Europolin 
kanssa.

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Eurojust, mukaan lukien sen kollegio, 
kansalliset jäsenet, varajäsenet ja avustavat 
jäsenet sekä Eurojustin henkilöstöön 
kuuluvat, ja OLAF noudattavat kaikkia 
tietoihin pääsyä tai niiden käyttöä koskevia 
yleisiä tai nimenomaisia rajoituksia, joista 
jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet 
maat tai kansainväliset järjestöt ovat 
ilmoittaneet 25 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

6. Eurojust, mukaan lukien sen kollegio, 
kansalliset jäsenet, varajäsenet ja avustavat 
jäsenet sekä Eurojustin henkilöstöön 
kuuluvat noudattavat kaikkia tietoihin 
pääsyä tai niiden käyttöä koskevia yleisiä 
tai nimenomaisia rajoituksia, joista 
jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet 
maat tai kansainväliset järjestöt ovat 
ilmoittaneet 25 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 
85 artiklan 1 kohdassa viitataan Europolin ja Eurojustin väliseen erityiseen suhteeseen, eikä 
siksi ole aiheellista sisällyttää myös OLAFia näiden joukkoon.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Europol voi luoda ja pitää yllä 
yhteistyösuhteita unionin elimiin näiden 
elinten tavoitteiden mukaisesti sekä 
kolmansien maiden 
lainvalvontaviranomaisiin ja lainvalvonta-
alan koulutuslaitoksiin, kansainvälisiin 
järjestöihin ja yksityisiin osapuoliin siltä 
osin kuin on tarpeen sen tehtävien 
suorittamiseksi.

1. Europol voi luoda ja pitää yllä 
yhteistyösuhteita unionin elimiin näiden 
elinten tavoitteiden mukaisesti sekä 
kolmansien maiden 
lainvalvontaviranomaisiin, kansainvälisiin 
järjestöihin ja yksityisiin osapuoliin siltä 
osin kuin on tarpeen sen tehtävien 
suorittamiseksi.
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Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 31 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyt 
käytännön järjestelyt.

b) 31 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyt 
käytännön järjestelyt ja ilmoitukset, joita 
annetaan, kun pääjohtaja soveltaa 
31 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pääjohtajaa avustaa neljä
apulaispääjohtajaa, joista yksi vastaa 
koulutuksesta. Koulutuksesta vastaava 
apulaispääjohtaja vastaa Europol-
akatemian ja sen toiminnan johtamisesta. 
Pääjohtaja määrittelee muiden
apulaispääjohtajien tehtävät.

1. Pääjohtajaa avustaa kolme
apulaispääjohtajaa. Pääjohtaja määrittelee 
apulaispääjohtajien tehtävät.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Hallintoneuvosto vahvistaa Europolin 
varainhoitoa koskevat säännöt komissiota 
kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat 
poiketa [varainhoidon puiteasetuksesta] 
ainoastaan, jos Europolin toiminta sitä 
erityisesti edellyttää ja jos komissio on 
antanut siihen ennalta suostumuksensa.

1. Hallintoneuvosto vahvistaa Europolin 
varainhoitoa koskevat säännöt komissiota 
kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat 
poiketa [varainhoidon puiteasetuksesta] 
ainoastaan, jos Europolin toiminta sitä 
erityisesti edellyttää ja jos komissio on 
antanut siihen ennalta suostumuksensa. Jos 
poikkeusta sovelletaan, asiasta 
ilmoitetaan Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Koska kansallisten koulutuslaitosten 
verkoston jäsenet ovat luonteeltaan 
erityisiä siksi, että ne ovat ainoat elimet, 
joilla on asianomaisten koulutustoimien 
toteuttamiseen tarvittavat ominaispiirteet 
ja tekniset valmiudet, niille voidaan 
myöntää avustuksia ilman 
ehdotuspyyntöjä komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1268/2012 190 
artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Europolin olisi julkaistava 
verkkosivustollaan luettelo 
hallintoneuvoston jäsenistä ja 
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ulkopuolisista ja talon sisäisistä 
asiantuntijoista sekä heidän 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoituksensa 
ja ansioluettelonsa. Hallintoneuvoston 
kokousten pöytäkirjat olisi julkaista 
systemaattisesti. Europol voi rajoittaa 
asiakirjojen julkaisua väliaikaisesti tai 
pysyvästi, jos niiden julkaiseminen 
vaarantaa Europolin tehtävien 
hoitamisen, ottaen huomioon pidättymistä 
ja luottamuksellisuutta koskevat 
velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustettu Europol on 
päätöksellä 2009/371/YOS perustetun 
Europolin ja päätöksellä 2005/681/YOS 
perustetun CEPOLin yleinen 
oikeusseuraaja kaikkien niiden tekemien 
sopimusten, niitä velvoittavien sitoumusten 
ja kaiken niiden hankkiman omaisuuden 
suhteen.

1. Tällä asetuksella perustettu Europol on 
päätöksellä 2009/371/YOS perustetun 
Europolin yleinen oikeusseuraaja kaikkien 
niiden tekemien sopimusten, niitä 
velvoittavien sitoumusten ja kaiken niiden 
hankkiman omaisuuden suhteen.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä asetus ei vaikuta niiden 
sopimusten oikeudelliseen sitovuuteen, 
jotka päätöksellä 2005/681/YOS 

Poistetaan.
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perustettu CEPOL on tehnyt ennen tämän 
asetuksen voimaantulopäivää.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen 
päätöksen 2005/681/YOS perusteella 
tehdyn toimipaikkaa koskevan 
sopimuksen voimassaolo päättyy tämän 
asetuksen soveltamispäivästä alkaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päätöksen 2005/681/YOS 10 artiklan 
nojalla perustetun CEPOLin 
hallintoneuvoston jäsenten toimikausi 
päättyy [tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä].

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.
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Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Päätöksen 2005/681/YOS 11 artiklan 1 
kohdan nojalla nimitetty CEPOLin 
johtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä 
olevaksi ajaksi hoitamaan koulutuksesta 
vastaavan Europolin apulaispääjohtajan 
tehtäviä. Muut häntä koskevat 
sopimusehdot säilyvät muuttumattomina. 
Jos toimikausi päättyy [tämän asetuksen 
voimaantulopäivän] jälkeen, mutta ennen 
[tämän asetuksen soveltamispäivää], sitä 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä siten, 
että se päättyy vuoden kuluttua tämän 
asetuksen soveltamispäivästä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen voimaantuloa 
seuraavina kolmena varainhoitovuotena 
Europolin operatiivisista menoista 
varataan vuosittain vähintään 8 
miljoonaa euroa koulutukseen III luvun 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 59
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Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella korvataan ja kumotaan 
päätös 2009/371/YOS ja päätös 
2005/681/YOS.

1. Tällä asetuksella korvataan ja kumotaan 
päätös 2009/371/YOS.

2. Viittauksia korvattuihin päätöksiin
pidetään viittauksina tähän asetukseen.

2. Viittauksia korvattuun päätökseen
pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan kaikki päätöksen 
2009/371/YOS ja päätöksen 
2005/681/YOS täytäntöönpanoa koskevat 
lainsäädäntötoimenpiteet tämän asetuksen 
soveltamispäivästä alkaen.

1. Kumotaan kaikki päätöksen 
2009/371/YOS täytäntöönpanoa koskevat 
lainsäädäntötoimenpiteet tämän asetuksen 
soveltamispäivästä alkaen.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamista koskevan päätöksen 
2009/371/YOS ja CEPOLin perustamista 
koskevan päätöksen 2005/681/YOS
täytäntöönpanoa koskevat muut kuin 

2. Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamista koskevan päätöksen 
2009/371/YOS täytäntöönpanoa koskevat 
muut kuin lainsäädäntötoimenpiteet 
pysyvät voimassa [tämän asetuksen 
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lainsäädäntötoimenpiteet pysyvät voimassa 
[tämän asetuksen soveltamispäivän] 
jälkeen, jollei Europolin hallintoneuvosto 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toisin päätä.

soveltamispäivän] jälkeen, jollei Europolin 
hallintoneuvosto tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi toisin päätä.

Or. en

Perustelu

Valmistelija ei kannata Europolin ja CEPOLin yhdistämistä.


