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PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūros
(Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 
2005/681/TVR panaikinimo

dėl Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir
Sprendimo 2009/371/TVR panaikinimo

Or. en

Pagrindimas

Dėl Europolo ir CEPOL sujungimo kyla keletas klausimų, susijusių su poveikiu abiejų 
agentūrų pagrindinių užduočių vykdymui. Nuomonės referentė pritaria tam, kad būtų 
nustatyta agentūrų techninė tarpusavio parama, tačiau nuomonės referentė nepritaria tam, 
kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 88 straipsnį ir 
87 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 88 straipsnį,

Or. en
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Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos policijos koledžas (CEPOL) 
buvo įsteigtas Sprendimu 2005/681/TVR 
siekiant palengvinti nacionalinių policijos 
pajėgų bendradarbiavimą rengiant ir 
koordinuojant Europos lygmens 
mokymus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dokumente „Stokholmo programa –
atvira ir saugi Europa piliečių labui ir 
saugumui“ raginta tęsti Europolo plėtotę, 
kad jis taptų keitimosi informacija tarp 
valstybių narių teisėsaugos institucijų 
centru, paslaugų teikėju ir teisėsaugos 
tarnyboms skirta platforma. Remiantis 
Europolo veiklos vertinimo rezultatais, 
reikia toliau didinti jo veikimo efektyvumą, 
kad būtų galima pasiekti šį tikslą.
Stokholmo programoje taip pat iškeltas 
tikslas plėtoti tikrą europinę teisėsaugos 
kultūrą sukuriant visiems 
suinteresuotiems teisėsaugos 
pareigūnams skirtas nacionalinio ir 
Sąjungos lygmens Europos mokymo ir 

(4) dokumente „Stokholmo programa –
atvira ir saugi Europa piliečių labui ir 
saugumui“ raginta tęsti Europolo plėtotę, 
kad jis taptų keitimosi informacija tarp 
valstybių narių teisėsaugos institucijų 
centru, paslaugų teikėju ir teisėsaugos 
tarnyboms skirta platforma. Remiantis 
Europolo veiklos vertinimo rezultatais, 
reikia toliau didinti jo veikimo efektyvumą, 
kad būtų galima pasiekti šį tikslą.
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mainų programas;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dideli nusikaltėlių ir teroristų tinklai 
kelia didžiulę grėsmę Sąjungos vidaus 
saugumui ir jos piliečių saugumui bei 
pragyvenimui. Turimais šios grėsmės 
vertinimų duomenimis, nusikaltėlių grupių 
veikla apima vis daugiau nusikaltimų rūšių 
ir įgyja tarpvalstybinį mastą. Todėl 
nacionalinės valstybių narių teisėsaugos 
institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti 
su partneriais kitose valstybėse narėse.
Tokiomis aplinkybėmis būtina suteikti 
Europolui daugiau galimybių aktyviau 
remti valstybes nares Sąjungos masto 
nusikaltimų prevencijos, analizės ir tyrimų 
srityse. Tai patvirtinta ir sprendimų
2009/371/TVR ir 2005/681/TVR 
vertinimuose;

(5) dideli nusikaltėlių ir teroristų tinklai 
kelia didžiulę grėsmę Sąjungos vidaus 
saugumui ir jos piliečių saugumui bei 
pragyvenimui. Turimais šios grėsmės 
vertinimų duomenimis, nusikaltėlių grupių 
veikla apima vis daugiau nusikaltimų rūšių 
ir įgyja tarpvalstybinį mastą. Todėl 
nacionalinės valstybių narių teisėsaugos 
institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti 
su partneriais kitose valstybėse narėse.
Tokiomis aplinkybėmis būtina suteikti 
Europolui daugiau galimybių aktyviau 
remti valstybes nares Sąjungos masto 
nusikaltimų prevencijos, analizės ir tyrimų 
srityse. Tai patvirtinta ir Sprendimo
2009/371/TVR vertinime;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) kadangi bendrame požiūryje 
numatyta ir galimybė nutraukti agentūrų 
veiklą, ir galimybė jas sujungti; kadangi 
galimybė sujungti agentūras turėtų būti 
svarstoma tais atvejais, kai jų atitinkamos 
užduotys dubliuojasi, kai galima numatyti 
sinergiją arba kai agentūrų veikla būtų 
veiksmingesnė, jei jos būtų integruotos į 
didesnę struktūrą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 b) kadangi Europolo ir CEPOL 
sujungimo atveju iškyla svarbūs 
klausimai, ar Sutartyje numatytas būtinas 
teisinis pagrindas, pagal kurį Europolas 
galėtų vykdyti mokymo užduotis, ar dėl 
mokymui skirtos biudžeto dalies reikės 
sukurti specialias ir atskiras dviejų 
užduočių (teisėsaugos ir mokymo) 
biudžeto eilutes, ar kyla didelis pavojus, 
kad dėl sujungimo bus daromas poveikis 
pagrindinėms abiejų agentūrų užduotims; 
kadangi lėšos, kurias tikimasi sutaupyti 
dėl galimo sujungimo, neapima nei 
papildomų išteklių, kurių reikia 
Europolui siekiant vykdyti naujas 
užduotis, nei išlaidų, susijusių su 
sujungtų agentūrų veiklos mažinimu;

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 c) kadangi atrodo pagrįsta išlaikyti 
Europolą ir CEPOL kaip dvi atskiras 
agentūras, o galima jų sinergija turėtų 
būti sukurta šiose srityse:
a) techninė parama sudarant metinį 
biudžetą, rengiant programavimo 
dokumentą, kuris apimtų metinį ir 
daugiametį programavimą, ir valdymo 
planą;
b) techninė parama darbuotojų 
įdarbinimo ir karjeros valdymo srityse;
c) apsaugos paslaugos;
d) informacinių technologijų paslaugos;
e) finansų valdymas, apskaita ir audito 
paslaugos;
f) kitos bendros svarbos paslaugos.
Sinergijos turinys galėtų būti nustatytas 
susitarime arba įtrauktas į Sąjungos 
agentūrų tinklo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į Europolo ir CEPOL 
uždavinių sąsajas, integravus ir 
racionalizavus šių dviejų agentūrų 
funkcijas būtų padidintas operatyvinės 
veiklos veiksmingumas, mokymo veiklos 

Išbraukta.
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aktualumas ir Sąjungos policijos 
bendradarbiavimo veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl sprendimus 2009/371/TVR ir 
2005/681/TVR reikėtų panaikinti ir 
pakeisti šiuo reglamentu, parengtu 
atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant
šiuos sprendimus. Europolas pagal šį 
reglamentą turėtų perimti Europolo ir 
CEPOL funkcijas, nustatytas dviem 
naikinamais sprendimais;

(7) todėl Sprendimą 2009/371/TVR 
reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo 
reglamentu, parengtu atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant šį sprendimą.
Europolas pagal šį reglamentą turėtų 
perimti Europolo funkcijas, nustatytas
naikinamu sprendimu;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europolas turėtų užtikrinti 
kokybiškesnį, aiškesnį ir nuoseklesnį visų 
rangų teisėsaugos pareigūnų mokymą 
pagal aiškią sistemą ir nustatytas mokymo 
reikmes;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Europolo ir valstybių narių 
bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje 
narėje turėtų būti įsteigtas nacionalinis 
padalinys. Jis turėtų būti pagrindinis 
tarpininkas tarp nacionalinių teisėsaugos
bei mokymo institucijų ir Europolo. Kad 
būtų užtikrintas nuolatinis veiksmingas 
keitimasis informacija tarp Europolo ir 
nacionalinių padalinių ir palengvintas jų 
bendradarbiavimas, visi nacionaliniai 
padaliniai į Europolą turėtų deleguoti bent 
vieną ryšių palaikymo pareigūną;

(12) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Europolo ir valstybių narių 
bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje 
narėje turėtų būti įsteigtas nacionalinis 
padalinys. Jis turėtų būti pagrindinis 
tarpininkas tarp nacionalinių teisėsaugos 
institucijų ir Europolo. Kad būtų 
užtikrintas nuolatinis veiksmingas 
keitimasis informacija tarp Europolo ir 
nacionalinių padalinių ir palengvintas jų 
bendradarbiavimas, visi nacionaliniai 
padaliniai į Europolą turėtų deleguoti bent 
vieną ryšių palaikymo pareigūną;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmens teisėsaugos mokymas būtų 
kokybiškas, aiškus ir nuoseklus, 
Europolas turėtų veikti pagal Sąjungos 
teisėsaugos mokymo politiką. ES 
mokymas turėtų būti prieinamas visų 
rangų teisėsaugos pareigūnams. 
Europolas turėtų užtikrinti, kad mokymas 
būtų vertinamas ir kad būtų atsižvelgiama 
į mokymo reikmių vertinimo išvadas, 
siekiant sumažinti veiklos dubliavimą. 
Europolas turėtų skatinti Sąjungos 

Išbraukta.
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lygmens mokymosi rezultatų pripažinimą 
valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad Europolo veikla būtų veiksmingai 
prižiūrima, jo valdyboje turi būti Komisijos 
ir valstybių narių atstovų. Siekiant 
atspindėti dvejopus naujosios agentūros 
įgaliojimus – operatyvinės veiklos rėmimą 
ir teisėsaugos pareigūnų mokymą, tikrieji 
valdybos nariai turėtų būti skiriami 
remiantis jų žiniomis teisėsaugos 
bendradarbiavimo srityje, o pakaitiniai 
nariai – remiantis jų žiniomis apie 
teisėsaugos pareigūnų mokymą. 
Pakaitinis narys veikia kaip tikrasis narys, 
jei tikrasis narys nedalyvauja ir jei 
aptariami mokymo klausimai ar priimami 
su mokymu susiję sprendimai. 
Techniniais mokymo klausimais valdybai 
turėtų patarti mokslinis komitetas;

(16) kad Europolo veikla būtų veiksmingai 
prižiūrima, jo valdyboje turi būti Komisijos 
ir valstybių narių atstovų.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valdybai turėtų būti suteikiami 
reikiami įgaliojimai, visų pirma susiję su 
biudžeto nustatymu, jo vykdymu, 
atitinkamų finansinių taisyklių ir planų 
priėmimu, skaidrios Europolo vykdomojo 
direktoriaus sprendimų priėmimo tvarkos 
nustatymu ir metinės veiklos ataskaitų 
priėmimu. Jai turėtų būti suteikiami 
agentūros darbuotojų, įskaitant vykdomąjį 
direktorių, paskyrimų tarnybos įgaliojimai. 
Siekiant supaprastinti sprendimų 
priėmimo procesą ir sustiprinti 
administracinio ir biudžeto valdymo 
priežiūrą, valdybai turėtų būti suteikta 
teisė steigti vykdomąją tarybą;

(17) valdybai turėtų būti suteikiami
reikiami įgaliojimai, visų pirma susiję su 
biudžeto sudarymu, jo vykdymu, 
atitinkamų finansinių taisyklių ir planų 
priėmimu, priemonių, skirtų Sąjungos 
finansiniams interesams apsaugoti ir 
kovoti su sukčiavimu, taip pat interesų 
konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklių 
priėmimu, skaidrios Europolo vykdomojo 
direktoriaus sprendimų priėmimo tvarkos 
nustatymu ir metinės veiklos ataskaitų 
priėmimu. Jai turėtų būti suteikiami 
agentūros darbuotojų, įskaitant vykdomąjį 
direktorių, paskyrimų tarnybos įgaliojimai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdama į vykdomosios tarybos ir valdybos užduočių dubliavimąsi, nuomonės referentė 
laikosi nuomonės, kad vykdomoji taryba yra nereikalinga.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant plėtoti operatyvinį agentūrų 
bendradarbiavimą ir visų pirma nustatyti 
įvairių agentūrų jau turimų duomenų 
sąsajas, Europolas turėtų sudaryti sąlygas 
Eurojustui ir Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai (OLAF) susipažinti 
su Europolo turimais duomenimis ir atlikti 
paiešką;

(23) siekiant plėtoti operatyvinį agentūrų 
bendradarbiavimą ir visų pirma nustatyti 
įvairių agentūrų jau turimų duomenų 
sąsajas, Europolas turėtų sudaryti sąlygas 
Eurojustui susipažinti su Europolo turimais 
duomenimis ir atlikti paiešką;

Or. en
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Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas 
netaikomas OLAF.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Europolas turėtų bendradarbiauti su 
kitais Sąjungos organais, trečiųjų šalių 
teisėsaugos institucijomis ir teisėsaugos 
pareigūnų mokymo institucijomis, 
tarptautinėmis organizacijomis ir privačiais 
subjektais tiek, kiek reikia jo uždaviniams 
spręsti;

(24) Europolas turėtų bendradarbiauti su 
kitais Sąjungos organais, trečiųjų šalių 
teisėsaugos institucijomis, tarptautinėmis 
organizacijomis ir privačiais subjektais 
tiek, kiek reikia jo uždaviniams spręsti;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Europolas pagal šį reglamentą 
pakeičia Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR, ir CEPOL, įsteigtą 
Sprendimu 2005/681/TVR. Naujasis 
Europolas turėtų būti visų jų sutarčių, 
įskaitant darbo sutartis, prisiimtų 
įsipareigojimų ir įgyto turto teisių 
perėmėjas. Europolo, įsteigto Sprendimu 
2009/371/TVR, ir Europos policijos 
koledžo (CEPOL), įsteigto Sprendimu 
2005/681/TVR, sudaryti tarptautiniai 
susitarimai, išskyrus CEPOL sudarytą 

(57) Europolas pagal šį reglamentą 
pakeičia Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR. Naujasis Europolas turėtų 
būti visų jų sutarčių, įskaitant darbo 
sutartis, prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto 
turto teisių perėmėjas. Europolo, įsteigto 
Sprendimu 2009/371/TVR, sudaryti 
tarptautiniai susitarimai turėtų likti galioti;



PA\1003166LT.doc 13/34 PE514.840v03-00

LT

Būstinės susitarimą, turėtų likti galioti;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) kad Europolas galėtų ir toliau kuo 
geriau atlikti užduotis, nustatytas
Europolui, įsteigtam Sprendimu 
2009/371/TVR, ir Europos policijos 
koledžui (CEPOL), įsteigtam Sprendimu 
2005/681/TVR, reikėtų nustatyti 
pereinamojo laikotarpio priemones, visų 
pirma susijusias su valdyba, vykdomuoju 
direktoriumi ir mokymui skiriama 
Europolo biudžeto dalimi trejus metus po 
šio reglamento įsigaliojimo;

(58) kad Europolas galėtų ir toliau kuo 
geriau atlikti užduotis, nustatytas 
Europolui, įsteigtam Sprendimu 
2009/371/TVR, reikėtų nustatyti 
pereinamojo laikotarpio priemones, visų 
pirma susijusias su valdyba ir vykdomuoju 
direktoriumi;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
įsteigti subjektą, atsakingą už teisėsaugos 
pareigūnų bendradarbiavimą ir mokymą
Sąjungos lygmeniu, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmų 
apimties ir poveikio to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali 

(59) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
įsteigti subjektą, atsakingą už teisėsaugos 
pareigūnų bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi dėl veiksmų apimties ir 
poveikio to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti 
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priimti priemones laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

priemones laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūros 
įsteigimas

Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūros įsteigimas

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant pagerinti Europos Sąjungos 
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, 
stiprinti ir remti jų veiksmus bei plėtoti 
nuoseklią europinę mokymo politiką, 
įsteigiama Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūra
(Europolas).

1. Siekiant pagerinti Europos Sąjungos 
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, 
stiprinti ir remti jų veiksmus, įsteigiama 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūra
(Europolas).

Or. en
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Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europolas pagal šį reglamentą pakeičia 
Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR, ir CEPOL, įsteigtą 
Sprendimu 2005/681/TVR, bei perima jų
teises ir pareigas.

2. Europolas pagal šį reglamentą pakeičia 
Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR, ir perima jo teises ir 
pareigas.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europolas remia, plėtoja, įgyvendina ir 
koordinuoja teisėsaugos pareigūnų 
mokymo veiklą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remti, plėtoti, vykdyti, koordinuoti ir 
įgyvendinti teisėsaugos pareigūnų 

Išbraukta.
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mokymo veiklą, bendradarbiaujant su 
valstybių narių mokymo institucijų tinklu, 
kaip nustatyta III skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) teikti Sąjungos įstaigoms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties V antraštine dalimi, ir 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybai 
(OLAF) kriminalinės žvalgybos 
informaciją ir analitinę pagalbą jų 
kompetencijos srityse;

j) teikti Sąjungos įstaigoms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties V antraštine dalimi, 
kriminalinės žvalgybos informaciją ir 
analitinę pagalbą jų kompetencijos srityse;

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė įsteigia ar 
paskiria nacionalinį padalinį, kuris yra 
Europolo ryšių su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis ir su 
teisėsaugos pareigūnų mokymo 
institucijomis palaikymo įstaiga.
Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
pareigūną nacionalinio padalinio vadovu.

2. Kiekviena valstybė narė įsteigia ar 
paskiria nacionalinį padalinį, kuris yra 
Europolo ryšių su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis 
palaikymo įstaiga. Kiekviena valstybė narė 
paskiria vieną pareigūną nacionalinio 
padalinio vadovu.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.
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Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrina veiksmingą valstybių narių 
kompetentingų institucijų ir valstybių 
narių teisėsaugos pareigūnų mokymo 
institucijų komunikaciją ir 
bendradarbiavimą su Europolu;

b) užtikrina veiksmingą valstybių narių 
kompetentingų institucijų komunikaciją ir 
bendradarbiavimą su Europolu;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SU TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ 
MOKYMU SUSIJĘ UŽDAVINIAI

Išbraukta.

9 straipsnis
Europolo akademija
1. Šiuo reglamentu įsteigtas Europolo 
padalinys Europolo akademija remia, 
plėtoja, įgyvendina ir koordinuoja 
teisėsaugos pareigūnų mokymą visų 
pirma tokiose srityse kaip kova su 
sunkiais nusikaltimais, darančiais poveikį 
dviem ar daugiau valstybių narių, ir 
terorizmu, didelės rizikos viešosios tvarkos 
ir sporto renginių valdymas, nekarinių 
Sąjungos misijų strateginis planavimas ir 
valdymas, taip pat lyderystė teisėsaugos 
srityje ir kalbų mokėjimas, siekdama:
a) didinti informuotumą ir žinias apie:
i) tarptautines ir Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo priemones;
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ii) Sąjungos įstaigas, visų pirma 
Europolą, Eurojustą ir „Frontex“, jų 
veikimą ir vaidmenį;
iii) teisminius teisėsaugos 
bendradarbiavimo aspektus ir praktines 
žinias apie prieigą prie informacijos 
kanalų;
b) skatinti regioninio ir dvišalio valstybių 
narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su 
trečiosiomis šalimis plėtotę;
c) nagrinėti konkrečias nusikalstamumo 
ir policijos veiklos temines sritis, kuriose 
Sąjungos lygmens mokymas gali teikti 
papildomos naudos;
d) sudaryti tam tikras bendras teisėsaugos 
pareigūnų mokymo programas, pagal 
kurias jie būtų rengiami dalyvauti 
civilinėse Sąjungos misijose;
e) remti valstybes nares, vykdančias 
dvišalę teisėsaugos pajėgumų didinimo 
veiklą trečiosiose šalyse;
f) rengti dėstytojus ir padėti kaupti gerąją 
mokymo(si) patirtį ir dalytis ja.
2. Europolo akademija rengia ir 
reguliariai atnaujina mokymosi 
priemones ir metodikas bei taiko jas 
atsižvelgdama į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, kad būtų pagerinti 
teisėsaugos pareigūnų gebėjimai. 
Europolo akademija vertina šių veiksmų 
rezultatus siekdama padidinti būsimos 
veiklos kokybę, nuoseklumą ir 
efektyvumą.
10 straipsnis
Europolo akademijos uždaviniai
1. Europolo akademija rengia 
daugiametes strategines mokymo reikmių 
analizes ir daugiametes mokymo 
programas.
2. Europolo akademija rengia ir 
įgyvendina mokymo veiklą ir mokymosi 
produktus, be kita ko:
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a) mokymo programas, seminarus, 
konferencijas, internetinio ir e. mokymosi 
veiklą;
b) bendrus mokymo planus, pagal kuriuos 
būtų didinamas informuotumas, 
užpildomos spragos ir (arba) 
formuojamas bendras požiūris į kovą su 
tarpvalstybiniais nusikaltimais;
c) pakopinius mokymo modulius, 
laipsniškai sunkėjančius atsižvelgiant į 
tikslinei grupei reikalingų gebėjimų lygį, 
itin daug dėmesio skiriant konkrečiam 
geografiniam regionui, konkrečiai 
nusikalstamos veiklos teminei sričiai arba 
konkretiems profesiniams gebėjimams;
d) teisėsaugos pareigūnų mainų ir 
komandiruočių programas pagal 
operatyvinio mokymo principą.
3. Siekiant užtikrinti nuoseklią Europos 
mokymo politiką, kad būtų remiamos 
civilinės misijos ir pajėgumų didinimas 
trečiosiose šalyse, Europolo akademija:
a) vertina dabartinės Sąjungos 
teisėsaugos pareigūnų mokymo politikos 
ir iniciatyvų poveikį;
b) rengia ir įgyvendina valstybių narių 
teisėsaugos pareigūnų mokymo 
programas, pagal kurias jie pasirengtų 
dalyvauti civilinėse misijose ir, be kita ko, 
įgytų reikiamų kalbų gebėjimų;
c) rengia ir įgyvendina trečiųjų šalių, visų 
pirma Europos Sąjungos šalių 
kandidačių, teisėsaugos pareigūnų 
mokymo programas;
d) valdo specialius Sąjungos išorės 
pagalbos fondus, kurių lėšomis 
trečiosioms šalims padedama plėtoti 
pajėgumus atitinkamose politikos srityse, 
vadovaujantis Sąjungos nustatytais 
prioritetais.
4. Europolo akademija skatina 
teisėsaugos pareigūnų mokymo ir 
susijusių nustatytų Europos kokybės 
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standartų pripažinimą valstybėse narėse.
11 straipsnis
Su mokymu susiję moksliniai tyrimai
1. Europolo akademija prisideda prie 
mokslinių tyrimų, susijusių su šiame 
skyriuje aptariama mokymo veikla, 
plėtotės.
2. Europolo akademija skatina ir palaiko 
partnerystę su Sąjungos institucijomis ir 
su valstybinėmis bei privačiomis mokymo 
institucijomis, taip pat skatina užmegzti 
tvirtesnę valstybių narių universitetų ir 
teisėsaugos pareigūnų mokymo institucijų 
partnerystę.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Mokslinis mokymo komitetas pagal 20 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prireikus, vykdomoji taryba pagal 21 ir 
22 straipsnius.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdama į vykdomosios tarybos ir valdybos užduočių dubliavimąsi, nuomonės referentė 
laikosi nuomonės, kad vykdomoji taryba yra nereikalinga.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) priima savo narių, taip pat Mokslinio 
mokymo komiteto narių, interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles;

h) priima savo narių interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) skiria Mokymo mokslinio komiteto 
narius;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) gavusi įvairių vidaus ar išorės audito 
ataskaitų bei vertinimų, taip pat Europos 

o) gavusi įvairių vidaus ar Audito Rūmų 
atliktų išorės audito ataskaitų, taip pat 
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kovos su sukčiavimo tarnybos (OLAF) 
tyrimų išvadas bei rekomendacijas, 
užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos
(OLAF) atliktų tyrimų išvadas bei 
rekomendacijas, užtikrina tinkamus 
tolesnius veiksmus ir pateikia biudžeto 
valdymo institucijai visą informaciją, 
susijusią su vertinimo procedūrų 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamas Komisijos, valdybos ar 
vykdomosios tarybos įgaliojimų, 
vykdomasis direktorius savo pareigas 
vykdo savarankiškai, nesiekia gauti ir 
nesilaiko jokios vyriausybės ir jokios kitos 
įstaigos nurodymų.

2. Nepažeisdamas Komisijos ar valdybos 
įgaliojimų, vykdomasis direktorius savo 
pareigas vykdo savarankiškai, nesiekia 
gauti ir nesilaiko jokios vyriausybės ir 
jokios kitos įstaigos nurodymų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdama į vykdomosios tarybos ir valdybos užduočių dubliavimąsi, nuomonės referentė 
laikosi nuomonės, kad vykdomoji taryba yra nereikalinga.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmų plano rengimą vadovaujantis
išorės audito ataskaitų bei vertinimų
išvadomis bei OLAF tyrimų ataskaitomis 
ir rekomendacijomis, taip pat už pažangos 
ataskaitų teikimą du kartus per metus 
Komisijai ir reguliariai valdybai;

f) veiksmų plano, numatant tolesnius 
veiksmus atsižvelgiant į vidaus ar išorės 
audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir
OLAF tyrimų ataskaitas ir 
rekomendacijas, rengimą, taip pat už 
pažangos ataskaitų teikimą du kartus per 
metus Komisijai ir reguliariai valdybai;

Or. en
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Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Europolo kovos su sukčiavimu 
strategijos rengimą ir pateikimą valdybai 
tvirtinti;

h) Europolo kovos su sukčiavimu 
strategijos ir interesų konfliktų 
prevencijos ir valdymo strategijos rengimą 
ir pateikimą valdybai tvirtinti;

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
4 skyriaus 3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
4 skyriaus 4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdama į vykdomosios tarybos ir valdybos užduočių dubliavimąsi, nuomonės referentė 
laikosi nuomonės, kad vykdomoji taryba yra nereikalinga.
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eurojusto ir OLAF prieiga prie Europolo 
informacijos

Eurojusto prieiga prie Europolo 
informacijos

Or. en

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas 
netaikomas OLAF.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europolas imasi visų reikiamų 
priemonių, kad vykdydami savo 
įgaliojimus Eurojustas ir Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų turėti 
prieigą prie visos 24 straipsnio 1 dalies a ir 
b punktuose nurodytais tikslais pateiktos 
informacijos ir atlikti jos paiešką, jei tai 
nepažeidžia valstybių narių, Sąjungos 
įstaigų, trečiųjų šalių ir tarptautinių 
organizacijų teisės nustatyti prieigos prie 
tokių duomenų ir jų naudojimo 
apribojimus. Paaiškėjus, kad Eurojusto ar 
OLAF paieškos užklausa susijusi su 
Europolo tvarkoma informacija, apie tai 
pranešama Europolui.

1. Europolas imasi visų reikiamų 
priemonių, kad vykdydamas savo 
įgaliojimus Eurojustas galėtų turėti prieigą 
prie visos 24 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose nurodytais tikslais pateiktos 
informacijos ir atlikti jos paiešką, jei tai 
nepažeidžia valstybių narių, Sąjungos 
įstaigų, trečiųjų šalių ir tarptautinių 
organizacijų teisės nustatyti prieigos prie 
tokių duomenų ir jų naudojimo 
apribojimus. Paaiškėjus, kad Eurojusto 
paieškos užklausa susijusi su Europolo 
tvarkoma informacija, apie tai pranešama 
Europolui.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas
netaikomas OLAF.
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Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europolas imasi visų reikiamų 
priemonių, kad vykdydami savo 
įgaliojimus Eurojustas ir OLAF turėtų 
netiesioginę prieigą (galimybę atlikti 
atitikties paiešką) prie 24 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytu tikslu pateiktos 
informacijos, jei tai nepažeidžia 
informaciją pateikusių valstybių narių, 
Sąjungos įstaigų, trečiųjų šalių ir 
tarptautinių organizacijų nustatytų 
apribojimų, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 
dalyje. Jeigu atitikties paieškos rezultatas 
teigiamas, Europolas pradeda procedūrą, 
pagal kurią paieškos užklausą atitinkanti 
informacija gali būti atskleidžiama, šią 
informaciją Europolui pateikusiai valstybei 
narei, Sąjungos įstaigai, trečiajai šaliai ar 
tarptautinei organizacijai priėmus 
atitinkamą sprendimą.

2. Europolas imasi visų reikiamų 
priemonių, kad vykdydamas savo 
įgaliojimus Eurojustas turėtų netiesioginę 
prieigą (galimybę atlikti atitikties paiešką) 
prie 24 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytu tikslu pateiktos informacijos, jei 
tai nepažeidžia informaciją pateikusių 
valstybių narių, Sąjungos įstaigų, trečiųjų 
šalių ir tarptautinių organizacijų nustatytų
apribojimų, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 
dalyje. Jeigu atitikties paieškos rezultatas 
teigiamas, Europolas pradeda procedūrą, 
pagal kurią paieškos užklausą atitinkanti 
informacija gali būti atskleidžiama, šią 
informaciją Europolui pateikusiai valstybei 
narei, Sąjungos įstaigai, trečiajai šaliai ar 
tarptautinei organizacijai priėmus 
atitinkamą sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas 
netaikomas OLAF.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informacijos paiešką galima atlikti tik 
nustatymui, ar Eurojusto arba OLAF
turima informacija atitinka Europolo 
tvarkomą informaciją.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informacijos paiešką galima atlikti tik 
siekiant nustatyti, ar Eurojusto turima 
informacija atitinka Europolo tvarkomą 
informaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas 
netaikomas OLAF.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informacijos paiešką Europolas leidžia tik 
gavęs iš Eurojusto ir OLAF informaciją 
apie tai, kurie Eurojusto nacionaliniai 
nariai, pavaduotojai, padėjėjai bei 
Eurojusto darbuotojai ir OLAF 
darbuotojai yra paskirti atlikti tokią 
paiešką.

4. Atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informacijos paiešką Europolas leidžia tik 
gavęs iš Eurojusto informaciją apie tai, 
kurie Eurojusto nacionaliniai nariai, 
pavaduotojai, padėjėjai bei Eurojusto 
darbuotojai yra paskirti atlikti tokią 
paiešką.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas 
netaikomas OLAF.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu Europolui tvarkant konkrečiam 
tyrimui reikalingą informaciją Europolas ar 
valstybė narė nusprendžia, kad reikia 
koordinuoti veiksmus, bendradarbiauti ar 
prašyti paramos pagal Eurojusto ar OLAF
įgaliojimus, Europolas jiems apie tai 
praneša ir pradeda informacijos perdavimo 
procedūrą, informaciją pateikusiai 
valstybei narei priėmus atitinkamą 
sprendimą. Tokiu atveju Eurojustas ar 
OLAF konsultuojasi su Europolu.

5. Jeigu Europolui tvarkant konkrečiam 
tyrimui reikalingą informaciją Europolas ar 
valstybė narė nusprendžia, kad reikia 
koordinuoti veiksmus, bendradarbiauti ar 
prašyti paramos pagal Eurojusto 
įgaliojimus, Europolas jiems apie tai 
praneša ir pradeda informacijos perdavimo 
procedūrą, informaciją pateikusiai 
valstybei narei priėmus atitinkamą 
sprendimą. Tokiu atveju Eurojustas 
konsultuojasi su Europolu.
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Or. en

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas 
netaikomas OLAF.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Eurojustas, įskaitant koledžą, 
nacionalinius narius, pavaduotojus, 
padėjėjus ir kitus Eurojusto darbuotojus,
bei OLAF laikosi valstybių narių, Sąjungos 
įstaigų, trečiųjų šalių ir tarptautinių 
organizacijų nustatytų bendrų ar konkrečių 
apribojimų, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 
dalyje.

6. Eurojustas, įskaitant koledžą, 
nacionalinius narius, pavaduotojus, 
padėjėjus ir kitus Eurojusto darbuotojus, 
laikosi valstybių narių, Sąjungos įstaigų, 
trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų 
nustatytų bendrų ar konkrečių prieigos ar 
naudojimo apribojimų, kaip nurodyta 25 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte ir 85 straipsnio 
1 dalyje minimi ypatingi Europolo ir Eurojusto ryšiai. Toks abipusiškumo principas 
netaikomas OLAF.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei tai reikalinga Europolo funkcijų 
vykdymui, jis gali užmegzti ir plėtoti 
bendradarbiavimo ryšius su Sąjungos 
įstaigomis jų veiklos srityje, trečiųjų šalių 
teisėsaugos institucijomis, trečiųjų šalių 
teisėsaugos mokymo įstaigomis,
tarptautinėmis organizacijomis bei 
privačiais subjektais.

1. Jei tai reikalinga Europolo funkcijų 
vykdymui, jis gali užmegzti ir plėtoti 
bendradarbiavimo ryšius su Sąjungos 
įstaigomis jų veiklos srityje, trečiųjų šalių 
teisėsaugos institucijomis, tarptautinėmis 
organizacijomis bei privačiais subjektais.
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Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 31 straipsnio 1 dalį priimtą darbo 
tvarką.

b) pagal 31 straipsnio 1 dalį priimtą darbo 
tvarką ir pranešimus, kai vykdomasis 
direktorius taiko 31 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdomajam direktoriui talkina keturi
pavaduotojai, vienas iš kurių atsako už 
mokymą. Už mokymą atsakingas
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
atsako už Europolo akademiją ir jos 
veiklą. Kitų pavaduotojų uždavinius
nustato vykdomasis direktorius.

1. Vykdomajam direktoriui talkina trys
pavaduotojai. Vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojų užduotis nustato vykdomasis 
direktorius.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europolui taikytinas finansines taisykles, 1. Europolui taikytinas finansines taisykles, 
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pasitarusi su Komisija, priima valdyba. Jos 
negali nukrypti nuo [Finansinio pagrindų 
reglamento], išskyrus atvejus, kai to 
konkrečiai reikia Europolo veiklai ir yra 
gautas išankstinis Komisijos sutikimas.

pasitarusi su Komisija, priima valdyba. Jos 
negali nukrypti nuo [Finansinio pagrindų 
reglamento], išskyrus atvejus, kai to 
konkrečiai reikia Europolo veiklai ir yra 
gautas išankstinis Komisijos sutikimas.
Europos Parlamentui pranešama, jeigu 
taisyklės nukrypsta nuo minėto 
dokumento.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl specifikos, būdingos nacionalinių 
mokymo institucijų tinklo narėms –
vienintelėms įstaigoms, turinčioms tam 
tikrų ypatumų ir techninių pajėgumų 
vykdyti mokymo veiklą šioje srityje, 
remiantis Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 1268/2012 190 
straipsnio 1 dalies d punktu dotacijos 
joms gali būti skiriamos neskelbiant 
kvietimo teikti pasiūlymus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Europolas savo interneto svetainėje 
turėtų paskelbti savo valdybos narių, 
išorės ir vidaus ekspertų sąrašą, taip pat 
jų interesų deklaracijas ir gyvenimo 
aprašymus. Be to, turėtų būti nuolat 
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skelbiami valdybos posėdžių protokolai. 
Europolas gali laikinai arba visam laikui 
apriboti dokumentų skelbimą, jeigu dėl 
šio skelbimo gali iškilti grėsmė Europolo 
užduočių vykdymui, atsižvelgiant į 
diskretiškumo ir konfidencialumo 
įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo sprendimu įsteigiamas Europolas 
yra Sprendimu 2009/371/TVR įsteigto 
Europolo ir Sprendimu 2005/681/TVR 
įsteigto CEPOL sudarytų sutarčių, 
prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto turto 
bendras teisių perėmėjas.

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europolas 
yra Sprendimu 2009/371/TVR įsteigto 
Europolo sudarytų sutarčių, prisiimtų 
įsipareigojimų ir įgyto turto bendras teisių 
perėmėjas.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas nekeičia Sprendimu 
2005/681/TVR įsteigto CEPOL prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui sudarytų 
susitarimų teisinės galios.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.
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Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, 
Sprendimo 2005/681/TVR pagrindu 
sudarytas susitarimas dėl būstinės nustoja 
galioti šio reglamento įsigaliojimo pirmą 
šio reglamento taikymo dieną.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sprendimo 2005/681/TVR 10 straipsnio 
pagrindu įsteigtos CEPOL valdybos narių 
kadencija baigiasi [šio reglamento 
įsigaliojimo dieną].

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remiantis Sprendimo 2005/681/TVR 11 
straipsnio 1 dalimi paskirtam CEPOL 
direktoriui likusios jo kadencijos 
laikotarpiu pavedama vykdyti Europolo 

Išbraukta.



PE514.840v03-00 32/34 PA\1003166LT.doc

LT

vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
mokymo klausimams funkcijas. Kitos jo 
sutarties sąlygos nesikeičia. Jeigu jo 
kadencija baigiasi po [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], bet prieš [pirmą šio 
reglamento taikymo dieną], ji 
automatiškai pratęsiama iki vienų metų 
nuo pirmos šio reglamento taikymo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per pirmus trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo bent 8 mln. EUR 
Europolo veiklos išlaidų kasmet turi būti 
skiriama mokymui, kaip išdėstyta III 
skyriuje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu pakeičiami ir 
panaikinami sprendimai 2005/681/TVR ir
2009/371/TVR.

1. Šiuo reglamentu pakeičiamas ir 
panaikinamas Sprendimas
2009/371/TVR.

2. Nuorodos į pakeistus sprendimus
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

2. Nuorodos į pakeistą sprendimą
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.
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Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos Sprendimui 2005/681/TVR ir 
Sprendimui 2009/371/TVR įgyvendinti 
skirtos teisėkūros priemonės panaikinamos 
nuo pirmos šio reglamento taikymo dienos.

1. Visos Sprendimui 2009/371/TVR 
įgyvendinti skirtos teisėkūros priemonės 
panaikinamos nuo pirmos šio reglamento 
taikymo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visos Sprendimui 2009/371/TVR, 
kuriuo įsteigiamas Europos policijos biuras
(Europolas), ir Sprendimui 2005/681/TVR, 
kuriuo įsteigiamas CEPOL, įgyvendinti 
skirtos teisėkūros priemonės lieka galioti 
iki [pirmos šio reglamento taikymo 
dienos], nebent įgyvendindama šį 
reglamentą Europolo valdyba nuspręstų 
kitaip.

2. Visos Sprendimui 2009/371/TVR, 
kuriuo įsteigiamas Europos policijos biuras
(Europolas), įgyvendinti skirtos teisėkūros 
priemonės lieka galioti iki [pirmos šio 
reglamento taikymo dienos], nebent 
įgyvendindama šį reglamentą Europolo 
valdyba nuspręstų kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad Europolas ir CEPOL būtų sujungti.
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