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GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai
(Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 
2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI

par Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu), un 
ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI

Or. en

Pamatojums

Eiropola un CEPOL apvienošana rada virkni jautājumu attiecībā uz to, kā tā ietekmēs abu 
aģentūru pamatuzdevumu izpildi. Referente atbalsta tehniskā nodrošinājuma bāzes izveidi 
starp abām aģentūrām, taču neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 88. pantu un 
87. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 88. pantu,

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) 
izveidoja saskaņā ar Lēmumu 
2005/681/TI, lai veicinātu sadarbību starp 
valstu policijas spēkiem, organizējot un 
koordinējot mācību pasākumus ar 
policijas darbības Eiropas dimensiju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „Stokholmas programma – atvērta un 
droša Eiropa tās pilsoņu un viņu 
aizsardzības labā” aicina Eiropolu 
attīstīties un kļūt par „centru informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm, pakalpojumu 
sniedzēju un platformu, ko var izmantot 
tiesībaizsardzības dienesti”. Pamatojoties 
uz Eiropola darbības novērtējumu, šā 
mērķa sasniegšanas nolūkā ir nepieciešams 
vēl vairāk stiprināt tā darbības efektivitāti. 
Stokholmas programma arī izvirza mērķi 
veidot patiesu Eiropas tiesībaizsardzības 
kultūru, izveidojot Eiropas apmācības 
shēmas un apmaiņas programmas visiem 
attiecīgo tiesībaizsardzības profesiju 
pārstāvjiem valsts un Savienības līmenī.

(4) „Stokholmas programma — atvērta un 
droša Eiropa tās pilsoņu un viņu 
aizsardzības labā” aicina Eiropolu 
attīstīties un kļūt par „centru informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm, pakalpojumu 
sniedzēju un platformu, ko var izmantot 
tiesībaizsardzības dienesti”. Pamatojoties 
uz Eiropola darbības novērtējumu, šā 
mērķa sasniegšanas nolūkā ir nepieciešams 
vēl vairāk stiprināt tā darbības efektivitāti.
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Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Noziedznieku un teroristu lielapjoma 
tīkli rada būtiskus draudus Savienības 
iekšējai drošībai un tās pilsoņu drošībai un 
dzīves apstākļiem. Pieejamie draudu 
novērtējumi liecina, ka noziedznieku 
grupas darbojas arvien vairākās un dažādās 
jomās un pāri robežām. Tādēļ valstu 
tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešams 
ciešāk sadarboties ar savām līdziniecēm 
citās dalībvalstīs. Šajā sakarībā 
nepieciešams attiecīgi nodrošināt Eiropolu, 
lai tas varētu sniegt lielāku atbalstu 
dalībvalstīm noziedzības novēršanā, 
analīzē un izmeklēšanā Savienības mērogā. 
Tas ir apstiprinājies arī Lēmuma 
2009/371/TI un Lēmuma 2005/681/TI 
novērtējumos.

(5) Noziedznieku un teroristu lielapjoma 
tīkli rada būtiskus draudus Savienības 
iekšējai drošībai un tās pilsoņu drošībai un 
dzīves apstākļiem. Pieejamie draudu 
novērtējumi liecina, ka noziedznieku 
grupas darbojas arvien vairākās un dažādās 
jomās un pāri robežām. Tādēļ valstu 
tiesībaizsardzības iestādēm nepieciešams 
ciešāk sadarboties ar savām līdziniecēm 
citās dalībvalstīs. Šajā sakarībā 
nepieciešams attiecīgi nodrošināt Eiropolu, 
lai tas varētu sniegt lielāku atbalstu 
dalībvalstīm noziedzības novēršanā, 
analīzē un izmeklēšanā Savienības mērogā. 
Tas ir apstiprinājies arī Lēmuma 
2009/371/TI novērtējumā.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā kā vienotajā pieejā ir paredzēta 
iespēja vai nu likvidēt aģentūras, vai 
apvienot tās; tā kā jautājums par 
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aģentūru apvienošanu būtu jāapsver 
gadījumā, ja to attiecīgie uzdevumi 
pārklājas, ja izdodas rast sinerģijas vai ja 
aģentūras, iekļaujot tās lielākā struktūrā, 
būtu daudz efektīvākas.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Tā kā Eiropola un CEPOL 
apvienošana rada spēcīgas šaubas par to, 
vai Līgumā ir paredzēts nepieciešamais 
juridiskais pamats, lai Eiropols varētu 
veikt ar apmācību saistītos uzdevumus; tā 
kā apmācībai paredzētais budžets ir 
ierobežots un tāpēc ir jāizveido atsevišķas 
budžeta pozīcijas abiem uzdevumiem, t. i., 
tiesībaizsardzībai un apmācībai; tā kā 
pastāv nopietns risks, ka apvienošana 
ietekmēs abu aģentūru pamatuzdevumus; 
tā kā aprēķinā par ietaupījumiem, ko 
nodrošinās abu iestāžu iespējamā 
apvienošana, nav iekļauta ne vajadzība 
pēc papildu resursiem Eiropolam, lai tas 
spētu pildīt jaunos uzdevumus, ne 
izmaksas, kas saistītas ar apvienoto 
aģentūru veiktspējas samazināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Tā kā būtu saprātīgi, ka Eiropols un 
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CEPOL turpina darboties kā divas 
atsevišķas aģentūras, un starp tām būtu 
jāizveido sinerģijas tādās jomās kā:
a) tehniskais nodrošinājums, 
sagavatavojot gada budžetu, 
programmdokumentu, kurā iekļauts gada 
plāns un daudzgadu plāns, un pārvaldības 
plānu.
b) tehniskais nodrošinājums, pieņemot 
darbā darbiniekus un īstenojot karjeras 
vadību;
c) drošības pakalpojumi;
d) informācijas tehnoloģijas pakalpojumi;
e) finanšu vadības, grāmatvedības un 
revīzijas pakalpojumi;
f) jebkādi citi vispārēju interešu 
pakalpojumi.
Par sinerģiju saturu varētu vienoties 
līgumā vai arī to varētu ietvert Savienības 
aģentūru tīkla darbībā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ņemot vērā saistību starp Eiropola un 
CEPOL uzdevumiem, integrējot un 
racionalizējot minēto aģentūru funkcijas, 
tiktu stiprināta operatīvās darbības 
efektivitāte, apmācības pasākumu 
būtiskums un policijas Savienības mēroga 
sadarbības efektivitāte.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ Lēmums 2009/371/TI un 
Lēmums 2005/681/TI būtu jāatceļ un 
jāaizstāj ar šo regulu, kurā ir ņemtas vērā 
atziņas, kas gūtas, īstenojot abus lēmumus. 
Ar šo regulu izveidotajam Eiropolam būtu 
jāaizstāj Eiropols un CEPOL, kas izveidoti
ar abiem atceltajiem lēmumiem, un būtu 
jāuzņemas to funkcijas.

(7) Tādēļ Lēmums 2009/371/TI būtu 
jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu, kurā ir 
ņemtas vērā atziņas, kas gūtas, īstenojot šo 
lēmumu. Ar šo regulu izveidotajam 
Eiropolam būtu jāaizstāj Eiropols, kas 
izveidots ar atcelto lēmumu, un būtu 
jāuzņemas tā funkcijas.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropolam būtu jānodrošina 
kvalitatīvāka, saskanīga un konsekventa 
apmācība visu pakāpju tiesībaizsardzības 
amatpersonām skaidri noteiktā sistēmā 
saskaņā ar apzinātajām apmācības 
vajadzībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību 
starp Eiropolu un dalībvalstīm, katrā 
dalībvalstī būtu jāizveido valsts vienība. 
Tai vajadzētu būt galvenajai sadarbības 
koordinācijas struktūrai starp dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolu. 
Lai nodrošinātu pastāvīgu un efektīvu 
informācijas apmaiņu starp Eiropolu un 
valsts vienībām un veicinātu to sadarbību, 
katrai valsts vienībai būtu jānorīko uz 
Eiropolu vismaz viens sadarbības 
koordinators.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
līmeņa tiesībaizsardzības apmācība ir 
kvalitatīva, saskanīga un konsekventa, 
Eiropolam būtu jārīkojas saskaņā ar 
Savienības tiesībaizsardzības apmācības 
politiku. Savienības līmeņa apmācībai 
vajadzētu būt pieejamai visu pakāpju 
tiesībaizsardzības amatpersonām. 
Eiropolam būtu jānodrošina, ka apmācība 
tiek izvērtēta un ka apmācības vajadzību 
novērtējumu secinājumus iekļauj 
plānošanā, lai novērstu pārklāšanos. 
Eiropolam būtu jāveicina Savienības 
līmenī sniegtās apmācības atzīšana 

svītrots
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dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai efektīvi kontrolētu Eiropola 
darbību, Komisijai un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pārstāvētām tā valdē. Lai 
atspoguļotu jaunās aģentūras divējādās 
pilnvaras – operatīvo atbalstu un 
tiesībaizsardzības apmācību –, valdes 
pilntiesīgie locekļi būtu jāieceļ, 
pamatojoties uz viņu zināšanām par 
sadarbību tiesībaizsardzības jomā, bet 
aizstājēji būtu jāieceļ, pamatojoties uz 
viņu zināšanām par valsts politiku 
tiesībaizsardzības amatpersonu apmācības 
jomā. Aizstājējiem būtu jādarbojas kā 
pilntiesīgiem locekļiem pilntiesīgā locekļa 
prombūtnē un visos gadījumos, kad tiek 
apspriesta apmācība vai pieņemti lēmumi 
saistībā ar to. Valdei padomus būtu 
jāsniedz zinātniskai komitejai apmācības 
tehniskos jautājumos.

(16) Lai efektīvi kontrolētu Eiropola 
darbību, Komisijai un dalībvalstīm 
vajadzētu būt pārstāvētām tā valdē.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Valdei būtu jāpiešķir nepieciešamās 
pilnvaras, īpaši, izstrādāt budžetu, 
pārbaudīt tā izpildi, pieņemt attiecīgus 
finansiālus noteikumus un plānošanas 
dokumentus, izveidot pārredzamas darba 
procedūras Eiropola izpilddirektora 
lēmumu pieņemšanai un pieņemt gada 
darbības pārskatu. Tai būtu jāīsteno 
iecēlējinstitūcijas pilnvaras attiecībā uz 
aģentūras personālu, tostarp 
izpilddirektoru. Lai vienkāršotu lēmumu 
pieņemšanas procesu un pastiprinātu 
administratīvās un budžeta pārvaldības 
pārraudzību, valdei vajadzētu arī būt 
tiesībām izveidot izpildvaldi.

(17) fiValdei būtu jāpiešķir nepieciešamās 
pilnvaras, īpaši, izstrādāt budžetu, 
pārbaudīt tā izpildi, pieņemt attiecīgus 
finansiālus noteikumus un plānošanas 
dokumentus, pieņemt pasākumus, lai 
aizsargātu Savienības finansiālās 
intereses un cīnītos pret krāpšanu, kā arī 
noteikumus par interešu konfliktu 
nepieļaušanu un pārvaldību, izveidot 
pārredzamas darba procedūras Eiropola 
izpilddirektora lēmumu pieņemšanai un 
pieņemt gada darbības pārskatu. Tai būtu 
jāīsteno iecēlējinstitūcijas pilnvaras 
attiecībā uz aģentūras personālu, tostarp 
izpilddirektoru.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka izpildvaldes veiktie uzdevumi dublējas ar uzdevumiem, kurus jau pilda 
valde, referente uzskata, ka izpildvalde nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai stiprinātu operatīvo sadarbību 
starp aģentūrām un, īpaši, lai izveidotu 
saiknes starp datiem, kas jau ir dažādu 
aģentūru rīcībā, Eiropolam būtu jādod 
iespēja Eurojust un Eiropas Birojam 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) piekļūt un 
spēt veikt meklējumus pēc Eiropolam 
pieejamiem datiem.

(23) Lai stiprinātu operatīvo sadarbību 
starp aģentūrām un, īpaši, lai izveidotu 
saiknes starp datiem, kas jau ir dažādu 
aģentūru rīcībā, Eiropolam būtu jādod 
iespēja Eurojust piekļūt un spēt veikt 
meklējumus pēc Eiropolam pieejamiem 
datiem.

Or. en
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Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Tādā apmērā, kāds nepieciešams tā 
uzdevumu izpildei, Eiropolam būtu jāuztur 
sadarbības attiecības ar citām Savienības 
struktūrām, trešo valstu tiesībaizsardzības 
iestādēm un tiesībaizsardzības mācību 
iestādēm, starptautiskām organizācijām un 
privātām pusēm.

(24) Tādā apmērā, kāds nepieciešams tā 
uzdevumu izpildei, Eiropolam būtu jāuztur 
sadarbības attiecības ar citām Savienības 
struktūrām, trešo valstu tiesībaizsardzības 
iestādēm, starptautiskām organizācijām un 
privātām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Ar šo regulu izveidotais Eiropols 
aizstāj Eiropolu, kas izveidots ar Lēmumu 
2009/371/TI un CEPOL, kas izveidota ar 
Lēmumu 2005/681/TI, un ir to pēctecis. 
Tādēļ tam vajadzētu būt tiesību un saistību 
pārņēmējam attiecībā uz visiem to 
līgumiem, tostarp darba līgumiem, 
saistībām un iegūto īpašumu. Starptautiskie 
nolīgumi, kurus noslēdzis Eiropols, kas 
izveidots, pamatojoties uz Lēmumu 
2009/371/TI, un CEPOL, kas izveidota, 
pamatojoties uz Lēmumu 2005/681/TI,
paliek spēkā, izņemot CEPOL noslēgto 

(57) Ar šo regulu izveidotais Eiropols 
aizstāj Eiropolu, kas izveidots ar Lēmumu 
2009/371/TI. Tādēļ tam vajadzētu būt 
tiesību un saistību pārņēmējam attiecībā uz 
visiem to līgumiem, tostarp darba 
līgumiem, saistībām un iegūto īpašumu. 
Starptautiskie nolīgumi, kurus noslēdzis 
Eiropols, kas izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, paliek spēkā.
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mītnes nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Lai Eiropols varētu arī turpmāk, cik 
iespējams, labi pildīt tā Eiropola 
uzdevumus, kas izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, un CEPOL 
uzdevumus, kas izveidota, pamatojoties uz 
Lēmumu 2005/681/TI, būtu jāparedz 
pārejas pasākumi, īpaši attiecībā uz valdi,
izpilddirektoru un Eiropola budžeta daļas 
nodalīšanu apmācībai trīs gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

(58) Lai Eiropols varētu arī turpmāk pēc 
iespējas labāk pildīt tā Eiropola 
uzdevumus, kas izveidots, pamatojoties uz 
Lēmumu 2009/371/TI, būtu jāparedz 
pārejas pasākumi, īpaši attiecībā uz valdi 
un izpilddirektoru.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi –
proti, izveidot vienību, kas ir atbildīga par 
tiesībaizsardzības sadarbību un apmācību
Savienības līmenī – nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
minētās rīcības mēroga un iedarbības dēļ 
šo mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

(59) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi,
proti, izveidot vienību, kas ir atbildīga par 
tiesībaizsardzības sadarbību Savienības 
līmenī, nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās 
rīcības mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi 
var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
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saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības Aģentūras 
tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai
izveide

Eiropas Savienības Aģentūras 
tiesībaizsardzības sadarbībai izveide

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo izveido Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un 
apmācībai (Eiropolu), lai uzlabotu 
savstarpējo sadarbību starp 
tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas 
Savienībā, lai stiprinātu un atbalstītu to 
darbības, kā arī sniegtu saskanīgu Eiropas 
apmācību politiku.

1. Ar šo izveido Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un 
apmācībai (Eiropolu), lai uzlabotu 
savstarpējo sadarbību starp 
tiesībaizsardzības iestādēm Eiropas 
Savienībā, lai stiprinātu un atbalstītu to 
darbības.

Or. en
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Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar šo regulu izveidotais Eiropols aizstāj 
Eiropolu, kas izveidots ar Lēmumu 
2009/371/TI, un CEPOL, kas izveidota ar 
Lēmumu 2005/681/TI, un ir to tiesību un 
saistību pārņēmējs.

2. Ar šo regulu izveidotais Eiropols aizstāj 
Eiropolu, kas izveidots ar Lēmumu 
2009/371/TI.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropols atbalsta, izstrādā, sniedz un 
koordinē tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmācības pasākumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) sadarbībā ar dalībvalstu mācību iestāžu 
tīklu, kā noteikts III nodaļā, atbalsta, 

svītrots
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izstrādā, sniedz, koordinē un īsteno 
tiesībaizsardzības amatpersonu apmācību;

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sniedz Savienības struktūrām, kas 
izveidotas, balstoties uz Līguma V sadaļu, 
un Eiropas Birojam krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) kriminālos 
izlūkdatus un analītisko atbalstu to 
kompetences jomās;

j) sniedz Savienības struktūrām, kas 
izveidotas, balstoties uz Līguma V sadaļu, 
kriminālos izlūkdatus un analītisko atbalstu 
to kompetences jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
valsts vienību, kas darbojas kā sadarbības 
koordinācijas struktūra starp Eiropolu un 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā 
arī ar tiesībaizsardzības amatpersonu 
mācību iestādēm. Katra dalībvalsts ieceļ 
kādu amatpersonu par valsts vienības 
vadītāju.

2. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
valsts vienību, kas darbojas kā sadarbības 
koordinācijas struktūra starp Eiropolu un 
dalībvalstu norīkotajām kompetentajām 
iestādēm. Katra dalībvalsts ieceļ kādu 
amatpersonu par valsts vienības vadītāju.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.
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Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina visu dalībvalstu attiecīgo 
kompetento iestāžu un dalībvalstīs esošo 
tiesībaizsardzības amatpersonu mācību 
iestāžu efektīvu saziņu un sadarbību ar 
Eiropolu;

(b) nodrošina visu dalībvalstu attiecīgo
kompetento iestāžu efektīvu saziņu un 
sadarbību ar Eiropolu;

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
3. nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

UZDEVUMI SAISTĪBĀ AR 
TIESĪBAIZSARDZĪBAS 
AMATPERSONU APMĀCĪBU

svītrots

9. pants
Eiropola akadēmija
1. Ar šo regulu izveidotais Eiropola 
departaments, ko dēvē par Eiropola 
akadēmiju, atbalsta, izstrādā, sniedz un 
koordinē tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmācību īpaši cīņā pret smago 
noziedzību, kas skar divas vai vairāk 
dalībvalstis, un terorismu, augsta riska 
sabiedriskās kārtības un sporta pasākumu 
pārvaldībā, Savienības nemilitāro misiju 
plānošanā un vadīšanā, kā arī 
tiesībaizsardzības vadībā un valodu 
prasmēs un jo īpaši,
(a) lai vairotu informētību un zināšanas 
par
i) starptautiskiem un Savienības 
instrumentiem tiesībaizsardzības 
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sadarbības jomā;
ii) Savienības struktūrām, īpaši Eiropolu, 
Eurojust un Frontex, to darbību un lomu;
iii) tiesībaizsardzības sadarbības 
tiesiskajiem aspektiem un praktiskajām 
zināšanām par piekļuvi informācijas 
kanāliem;
(b) lai veicinātu reģionālās un divpusējās 
sadarbības attīstību starp dalībvalstīm un 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm;
(c) lai pievērstos konkrētām 
krimināltiesību vai policijas darbības 
tematiskajām jomām, ja apmācība 
Savienības līmenī var dot pievienoto 
vērtību;
(d) lai izstrādātu specifiskas kopīgas 
mācību programmas tiesībaizsardzības 
amatpersonām nolūkā tās apmācīt dalībai 
Savienības civilajās misijās;
(e) lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm 
divpusējos tiesībaizsardzības spēju 
veidošanas pasākumos trešās valstīs;
(f) lai apmācītu mācībspēkus un palīdzētu 
uzlabot labu mācību praksi un veikt tās 
apmaiņu.
2. Eiropola akadēmija izstrādā un 
regulāri atjaunina mācību līdzekļus un 
metodoloģiju un tos pielieto mūžizglītības 
perspektīvā, lai stiprinātu 
tiesībaizsardzības amatpersonu prasmes. 
Eiropola akadēmija izvērtē minēto 
darbību rezultātus, lai uzlabotu turpmāko 
darbību kvalitāti, saskanīgumu un 
efektivitāti.
10. pants
Eiropola akadēmijas uzdevumi
1. Eiropola akadēmija sagatavo 
daudzgadu stratēģisko apmācības 
vajadzību analīzi un daudzgadu mācību 
programmas.
2. Eiropola akadēmija izstrādā un īsteno 
apmācības pasākumus un mācību 
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produktus, kas var ietvert
(a) kursus, seminārus, konferences, 
tīmeklī bāzētus un e-mācību pasākumus;
(b) kopīgas mācību programmas, lai 
uzlabotu informētību, pievērstos 
trūkumiem un/vai veicinātu kopīgu pieeju 
attiecībā uz pārrobežu noziedzības 
parādībām;
(c) apmācības moduļus, kas ir pielāgoti 
progresīviem posmiem vai attiecīgajai 
mērķgrupai nepieciešamo prasmju 
sarežģītības līmeņiem, un koncentrējas 
vai nu uz konkrētu ģeogrāfisko zonu vai 
konkrētu noziedzības tematisko jomu vai 
konkrētu profesionālo iemaņu kopumu;
(d) tiesībaizsardzības amatpersonu 
apmaiņas un norīkojuma programmas, 
ņemot vērā uz darbību balstītu pieeju 
apmācībai.
3. Lai nodrošinātu saskanīgu Eiropas 
apmācības politiku civilo misiju un spēju 
veidošanas atbalstam trešās valstīs, 
Eiropola akadēmija
(a) novērtē esošo ar Savienību saistīto 
tiesībaizsardzības apmācības politikas un 
iniciatīvu ietekmi;
(b) izstrādā un sniedz apmācību, lai 
sagatavotu dalībvalstu tiesībaizsardzības 
amatpersonas dalībai civilās misijās, 
tostarp, lai sniegtu viņiem iespēju apgūt 
vajadzīgās valodu prasmes;
(c) izstrādā un sniedz apmācību 
tiesībaizsardzības amatpersonām no 
trešām valstīm, īpaši valstīm, kas kandidē 
uz pievienošanos Savienībai;
(d) pārvalda īpaši paredzētus Savienības 
Ārējās palīdzības fondus, lai palīdzētu 
trešām valstīm veidot spējas būtiskās 
politikas jomās saskaņā ar Savienības 
noteiktajām prioritātēm.
4. Eiropola akadēmija veicina 
tiesībaizsardzības apmācības dalībvalstīs 
un saistīto esošo Eiropas kvalitātes 
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standartu savstarpēju atzīšanu.
11. pants
Apmācībai būtiska pētniecība
1. Eiropola akadēmija veicina tādas 
pētniecības attīstību, kas ir būtiska šajā 
nodaļā aptvertajiem mācību pasākumiem.
2. Eiropola akadēmija veicina un veido 
partnerattiecības ar Savienības 
struktūrām, kā arī ar valsts un privātām 
akadēmiskām iestādēm un veicina 
spēcīgāku partnerattiecību veidošanu 
starp universitātēm un tiesībaizsardzības 
mācību iestādēm dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Apmācības zinātniskā komiteja 
saskaņā ar 20. pantu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vajadzības gadījumā izpildvalde 
saskaņā ar 21. un 22. pantu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka izpildvaldes veiktie uzdevumi dublējas ar uzdevumiem, kurus jau pilda 
valde, referente uzskata, ka izpildvalde nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pieņem noteikumus par interešu 
konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā 
uz valdes un Apmācības zinātniskās 
komitejas locekļiem;

(h) pieņem noteikumus par interešu 
konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā 
uz tās locekļiem;

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) ieceļ Apmācības zinātniskās komitejas 
locekļus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) nodrošina pienācīgu reaģēšanu uz (o) nodrošina pienācīgu reaģēšanu uz 
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konstatējumiem un ieteikumiem, kas izriet 
no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem 
un novērtējumiem, kā arī no Eiropas 
Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
izmeklēšanas;

konstatējumiem un ieteikumiem, kas izriet 
no Eiropas Revīzijas palātas veiktās
iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un 
no Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) veiktās izmeklēšanas, un nodod 
budžeta lēmējinstitūcijai visu informāciju, 
kas saistīta ar novērtēšanas provedūru 
iznākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot Komisijas, valdes vai 
izpildvaldes kompetenci, izpilddirektors, 
pildot savus pienākumus, ir neatkarīgs un 
nelūdz un nepieņem kādas valdības vai 
citas struktūras norādījumus.

2. Neskarot Komisijas vai izpildvaldes 
kompetenci, izpilddirektors, pildot savus 
pienākumus, ir neatkarīgs un neprasa un 
nepieņem nevienas valdības vai citas 
struktūras norādījumus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka izpildvaldes veiktie uzdevumi dublējas ar uzdevumiem, kurus jau pilda 
valde, referente uzskata, ka izpildvalde nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) rīcības plāna sagatavošana, reaģējot uz 
secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai 
ārējās revīzijas ziņojumiem un 
novērtējumiem, kā arī Eiropas biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF)
izmeklēšanām un ieteikumiem, un ziņošana 
par panākto progresu Komisijai – divreiz 
gadā un valdei – regulāri;

(f) rīcības plāna sagatavošana, ievērojot 
secinājumus, kas izriet no iekšējās vai 
ārējās revīzijas ziņojumiem un 
novērtējumiem, kā arī OLAF 
izmeklēšanām un ieteikumiem, un ziņošana 
par panākto progresu Komisijai divreiz 
gadā un valdei regulāri;
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) Eiropola krāpšanas apkarošanas 
stratēģijas sagatavošana un iesniegšana 
valdei apstiprināšanai;

(h) Eiropola krāpšanas apkarošanas 
stratēģijas un interešu konflikta 
novēršanas un pārvaldības stratēģijas
sagatavošana un iesniegšana valdei 
apstiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka izpildvaldes veiktie uzdevumi dublējas ar uzdevumiem, kurus jau pilda 
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valde, referente uzskata, ka izpildvalde nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eurojust un OLAF piekļuve Eiropola 
informācijai

Eurojust piekļuve Eiropola informācijai

Or. en

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropols veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai Eurojust un Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) savu 
attiecīgo pilnvaru robežās varētu piekļūt 
visai informācijai, kas sniegta 24. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkos, un 
veikt tajā meklēšanu, neskarot dalībvalstu, 
Savienības struktūru un trešo valstu un 
starptautisko organizāciju tiesības norādīt 
ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi šādiem 
datiem un to izmantošanu. Eiropolu 
informē, ja Eurojust vai OLAF veiktajā 
meklēšanā atklājas, ka ir atbilsme ar 
Eiropola apstrādāto informāciju.

1. Eiropols veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai Eurojust saskaņā ar tā 
pilnvarām varētu piekļūt visai
informācijai, kas sniegta 24. panta 
1. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkos, un 
veikt tajā meklēšanu, neskarot dalībvalstu, 
Savienības struktūru un trešo valstu un 
starptautisko organizāciju tiesības norādīt 
ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi šādiem 
datiem un to izmantošanu. Eiropolu 
informē, ja Eurojust veiktajā meklēšanā 
atklājas, ka ir atbilsme ar Eiropola 
apstrādāto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
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savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropols veic visus attiecīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eurojust un 
OLAF to attiecīgo pilnvaru robežās ir 
netieša piekļuve, pamatojoties uz 
„trāpījums ir” /„trāpījuma nav” sistēmu, 
informācijai, kas sniegta 24. panta 
1. punkta c) apakšpunkta nolūkos, neskarot 
ierobežojumus, ko norādījušas informācijas 
sniedzējas dalībvalstis, Savienības 
struktūras un trešās valstis vai 
starptautiskās organizācijas saskaņā ar 
25. panta 2. punktu. Ja ir iegūts trāpījums, 
Eiropols sāk procedūru, ar kuru var veikt 
tās informācijas apmaiņu, kura ģenerēja 
trāpījumu, saskaņā ar tās dalībvalsts, 
Savienības struktūras, trešās valsts vai 
starptautiskās organizācijas lēmumu, kura 
sniedza informāciju Eiropolam.

2. Eiropols veic visus attiecīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eurojust 
saskaņā ar tā pilnvarām ir netieša 
piekļuve, pamatojoties uz „trāpījums ir” 
/„trāpījuma nav” sistēmu, informācijai, kas 
sniegta 24. panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkos, neskarot ierobežojumus, ko 
norādījušas informācijas sniedzējas 
dalībvalstis, Savienības struktūras un trešās 
valstis vai starptautiskās organizācijas 
saskaņā ar 25. panta 2. punktu. Ja ir iegūts 
trāpījums, Eiropols sāk procedūru, ar kuru 
var veikt tās informācijas apmaiņu, kura 
ģenerēja trāpījumu, saskaņā ar tās 
dalībvalsts, Savienības struktūras, trešās 
valsts vai starptautiskās organizācijas 
lēmumu, kura sniedza informāciju 
Eiropolam.

Or. en

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijas meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu veic vienīgi lai noteiktu, vai 
attiecīgi Eurojust vai OLAF pieejamā 
informācija atbilst Eiropola apstrādātajai 
informācijai.

3. Informācijas meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu veic vienīgi, lai noteiktu, vai 
Eurojust pieejamā informācija atbilst 
Eiropola apstrādātajai informācijai.
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Or. en

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropols meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu atļauj vienīgi pēc tam, kad ir 
saņēmis no Eurojust un OLAF informāciju
par to, kuri valsts locekļi, vietnieki, palīgi, 
kā arī Eurojust darbinieki un kuri OLAF 
darbinieki ir pilnvaroti veikt šādu 
meklēšanu.

4. Eiropols meklēšanu saskaņā ar 1. un 
2. punktu atļauj vienīgi pēc tam, kad ir 
saņēmis no Eurojust informāciju par to, 
kuri valsts locekļi, vietnieki, palīgi, kā arī 
Eurojust darbinieki ir pilnvaroti veikt šādu 
meklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropola informācijas apstrādes 
darbību laikā saistībā ar atsevišķu 
izmeklēšanu Eiropols vai dalībvalsts 
konstatē, ka nepieciešama koordinācija, 
sadarbība vai atbalsts saskaņā ar Eurojust 
vai OLAF pilnvarām, Eiropols tos attiecīgi 
informē un uzsāk informācijas apmaiņas 
procedūru saskaņā ar tās dalībvalsts 
lēmumu, kura sniegusi informāciju. Šādā 
gadījumā Eurojust vai OLAF apspriežas ar 

5. Ja Eiropola informācijas apstrādes 
darbību laikā saistībā ar atsevišķu 
izmeklēšanu Eiropols vai dalībvalsts 
konstatē, ka nepieciešama koordinācija, 
sadarbība vai atbalsts saskaņā ar Eurojust 
pilnvarām, Eiropols to attiecīgi informē un 
uzsāk informācijas apmaiņas procedūru 
saskaņā ar tās dalībvalsts lēmumu, kura 
sniegusi informāciju. Šādā gadījumā 
Eurojust apspriežas ar Eiropolu.
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Eiropolu.

Or. en

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
27. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eurojust, tostarp kolēģija, valsts locekļi, 
vietnieki, palīgi, kā arī Eurojust darbinieki, 
un OLAF ievēro visus vispārīgos vai 
konkrētos ierobežojumus piekļuvei vai 
izmantošanai, kurus norādījušas 
dalībvalstis, Savienības struktūras, trešās 
valstis un starptautiskās organizācijas 
saskaņā ar 25. panta 2. punktu.

6. Eurojust, tostarp kolēģija, valsts locekļi, 
vietnieki, palīgi, kā arī Eurojust darbinieki 
ievēro visus vispārīgos vai konkrētos 
ierobežojumus piekļuvei vai izmantošanai, 
kurus norādījušas dalībvalstis, Savienības 
struktūras, trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas saskaņā ar 25. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 88. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 85. panta 
1. punktā ir atsauce uz īpašām attiecībām starp Eiropolu un Eurojust. Uz OLAF tāds 
savstarpīgums nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tas ir nepieciešams tā uzdevumu 
veikšanai, Eiropols var izveidot un uzturēt 
sadarbības attiecības ar Savienības 
struktūrām atbilstīgi šo struktūru mērķiem, 
trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm, 
trešo valstu tiesībaizsardzības mācību 
iestādēm, starptautiskām organizācijām un 

1. Ja tas ir nepieciešams tā uzdevumu 
veikšanai, Eiropols var izveidot un uzturēt 
sadarbības attiecības ar Savienības 
struktūrām atbilstīgi šo struktūru mērķiem, 
trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm, 
starptautiskām organizācijām un privātām 
pusēm.
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privātām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadarbības vienošanās, kas pieņemtas 
saskaņā ar 31. panta 1. punktu.

(b) sadarbības vienošanās, kas pieņemtas 
saskaņā ar 31. panta 1. punktu, un 
paziņojumus, ja izpilddirektors piemēro 
31. panta2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izpilddirektoram palīdz četri 
izpilddirektora vietnieki, no kuriem viens 
ir atbildīgs par apmācību. Izpilddirektora 
vietnieks apmācības jautājumos ir 
atbildīgs par Eiropola akadēmijas un tās 
darbību pārvaldību. Izpilddirektors 
nosaka pārējo vietnieku uzdevumus.

1. Izpilddirektoram palīdz trīs
izpilddirektora vietnieki. Izpilddirektora 
vietnieku pienākumus nosaka 
izpilddirektors.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
63. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc apspriešanās ar Komisiju valde 
pieņem finanšu noteikumus, kas 
piemērojami Eiropolam. Tie nenovirzās no 
[Finanšu pamatregulas], izņemot 
gadījumus, kad tas īpaši nepieciešams 
Eiropola darbībai, un ar Komisijas 
iepriekšēju piekrišanu.

1. Pēc apspriešanās ar Komisiju valde 
pieņem finanšu noteikumus, kas 
piemērojami Eiropolam. Tie nenovirzās no 
[Finanšu pamatregulas], izņemot 
gadījumus, kad tas īpaši nepieciešams 
Eiropola darbībai, un ar Komisijas 
iepriekšēju piekrišanu; ja konstatēta 
novirze, par to ziņo Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā Valsts mācību iestāžu tīkla 
dalībnieku īpašās iezīmes, kuri ir vienīgās 
struktūras, kam piemīt īpašas iezīmes un 
tehniskā kompetence, lai īstenotu 
attiecīgos apmācības pasākumus, 
minētajiem dalībniekiem saskaņā ar 
Komisijas deleģētās regulas (ES) 
Nr. 1268/2012 190. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu var piešķirt dotācijas, 
neizsakot uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
67. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropolam savā tīmekļa vietnē būtu 
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jāpublicē tā valžu locekļu un ārējo un 
iekšējo ekspertu saraksts, viņu attiecīgās 
interešu deklarācijas un dzīves apraksts. 
Regulāri būtu jāpublicē valdes sanāksmju 
protokoli. Ņemot vērā saistības ievērot 
diskrētumu un konfidencialitāti, Eiropols 
var uz noteiktu vai nenoteiktu laiku 
ierobežot dokumentu publicēšanu, ja to 
publicēšana apdraud Eiropola uzdevumu 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo lēmumu izveidotais Eiropols ir 
vispārējs tiesību un saistību pārņēmējs 
attiecībā uz visiem līgumiem, saistībām un 
īpašumiem, kurus noslēdzis, uzņēmies vai 
iegādājies Eiropols, ko izveidoja ar 
Lēmumu 2009/371/TI, un CEPOL, ko 
izveidoja ar Lēmumu 2005/681/TI.

1. Ar šo lēmumu izveidotais Eiropols ir 
vispārējs tiesību un saistību pārņēmējs 
attiecībā uz visiem līgumiem, saistībām un 
īpašumiem, kurus noslēdzis, uzņēmies vai 
iegādājies Eiropols, ko izveidoja ar 
Lēmumu 2009/371/TI.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī regula neietekmē to nolīgumu 
juridisko spēku, ko CEPOL, kas izveidota 
ar Lēmumu 2005/681/TI, ir noslēgusi 
pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
73. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, mītnes 
līgumu, kas noslēgts, pamatojoties uz 
Lēmumu 2005/681/TI, izbeidz dienā, kad 
sāk piemērot šo regulu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CEPOL valdes, kas izveidota, 
pamatojoties uz Lēmuma 2005/681/TI 
10. pantu, locekļu amata pilnvaru termiņš 
beidzas [šīs regulas spēkā stāšanās dienā].

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. CEPOL izpilddirektoru, kas iecelts, 
pamatojoties uz Lēmuma 2005/681/TI 

svītrots
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11. panta 1. punktu, uz viņa atlikušo 
amata pilnvaru termiņu ieceļ pildīt 
Eiropola izpilddirektora vietnieka 
apmācības jautājumos funkcijas. Citi viņa 
līguma nosacījumi paliek nemainīgi. Ja 
amata pilnvaru termiņš beidzas pēc [šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas], bet pirms 
[dienas, kad sāk piemērot šo regulu], to 
automātiski pagarina uz laiku, kas 
nepārsniedz vienu gadu pēc dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram no trim budžeta gadiem pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā III nodaļā 
aprakstītajai apmācībai rezervē vismaz 
8 miljonus euro Eiropola operatīvajās 
izmaksās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu aizstāj un atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI un 
Lēmumu 2005/681/TI.

1. Ar šo regulu aizstāj un atceļ 
Lēmumu 2009/371/TI.

2. Atsauces uz aizstātajiem lēmumiem 2. Atsauces uz aizstāto lēmumu uzskata 
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uzskata par atsaucēm uz šo regulu. par atsaucēm uz šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
78. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visus leģislatīvos pasākumus, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 
2005/681/TI, atceļ, atcelšanai stājoties 
spēkā no dienas, kad sāk piemērot šo 
regulu.

1. Visus leģislatīvos pasākumus, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI, atceļ, 
atcelšanai stājoties spēkā no dienas, kad 
sāk piemērot šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
78. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visi neleģislatīvie pasākumi, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), un 
Lēmumu 2005/681/TI, ar ko izveido 
CEPOL, paliek spēkā pēc [dienas, kurā sāk 
piemērot šo regulu], ja vien Eiropola valde 
nav nolēmusi citādi.

2. Visi neleģislatīvie pasākumi, ar kuriem 
īsteno Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), paliek 
spēkā pēc [dienas, kurā sāk piemērot šo 
regulu], ja vien Eiropola valde nav 
nolēmusi citādi.

Or. en

Pamatojums

Referente neatbalsta Eiropola un CEPOL apvienošanu.
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