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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas 
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega 
tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0173),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 88, mille 
alusel komisjon ettepaneku esitas (C7-0094/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni aruannet ning 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-
0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Raportöör mõistab, et Europol ja CEPOL ei ole ühinenud, ning vaatamata sellele, et 
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mõlemad tegutsevad politseitöö valdkonnas, on neil Euroopa Liidu vabaduse, julgeoleku ja 
õiguse alase koostöö osas väga erinevad eesmärgid ja ülesanded. See selgitus kehtib kõikide 
alljärgnevate väljajätmiste kohta tehtud muudatusettepanekutele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.



PR\938283ET.doc 7/78 PE513.116v01-00

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ulatuslikud kuritegelikud ja 
terrorivõrgustikud kujutavad endast 
märkimisväärset ohtu liidu sisejulgeolekule 
ning tema kodanike turvalisusele ja 
elatusallikatele. Olemasolevad 
ohuhinnangud näitavad, et kuritegelikud 
rühmitused tegelevad järjest enam mitme 
kuriteoliigiga ja tegutsevad piiriüleselt. 

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

Liikmesriikide õiguskaitseasutused peavad 
seetõttu tegema tihedamat koostööd teiste 
liikmesriikide vastavate asutustega. 
Seejuures on oluline muuta Europol 
võimeliseks rohkem toetama liikmesriike 
liiduüleses kuritegevuse ennetamisel, 
analüüsimisel ja uurimisel. Seda seisukohta 
kinnitab ka otsuse 2009/371/JSK hinnang.

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seetõttu tuleks otsused 2009/371/JSK 
ja 2005/681/JSK tunnistada kehtetuks ning 

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

käesoleva määrusega, milles järgitakse 
otsuse rakendamisel saadud kogemusi.
Käesoleva määruse alusel asutatud Europol 
asendaks ning võtaks üle Europoli 
ülesanded, mis on sätestatud kehtetuks 
tunnistatud otsuses.

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et Europol suudaks liidu 
teabevahetuskeskusena tõhusamalt 
tegutseda, tuleb liikmesriike kohustada 
esitama Europolile tema eesmärkide 
täitmiseks vajalikke andmeid. Selliste 
kohustuste täitmisel peaksid liikmesriigid 

(11) Selleks et Europol suudaks liidu 
teabevahetuskeskusena tõhusamalt 
tegutseda, tuleb liikmesriike kohustada 
esitama Europolile tema eesmärkide 
täitmiseks vajalikke andmeid. Selliste 
kohustuste täitmisel peaksid liikmesriigid 
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ennekõike pidama silmas, et esitada tuleb 
sellist teavet, mida on vaja ELi asjakohaste 
poliitikavahendite raames strateegiliselt ja 
operatiivselt oluliseks peetavate 
kuritegudega võitlemiseks. Liikmesriigid 
peaksid esitama Europolile ka koopia 
kahepoolsetest ja mitmepoolsetest 
teabevahetustest teiste liikmesriikidega, kui 
need käsitlevad Europoli eesmärkidega 
seotud kuritegevust. Samal ajal peaks 
Europol suurendama toetust 
liikmesriikidevahelise koostöö ja 
teabevahetuse tihendamisele. Europol 
peaks esitama kõikidele liidu 
institutsioonidele ja liikmesriikide 
parlamentidele aastaaruande selle kohta, 
mil määral iga liikmesriik Europolile 
teavet esitab.

ennekõike pidama silmas, et esitada tuleb 
sellist teavet, mida on vaja ELi asjakohaste 
poliitikavahendite raames strateegiliselt ja 
operatiivselt oluliseks peetavate 
kuritegudega võitlemiseks. Liikmesriigid 
peaksid esitama Europolile ka koopia 
kahepoolsetest ja mitmepoolsetest 
teabevahetustest teiste liikmesriikidega, kui 
need käsitlevad Europoli eesmärkidega 
seotud kuritegevust. Samal ajal peaks 
Europol suurendama toetust 
liikmesriikidevahelise koostöö ja 
teabevahetuse tihendamisele.

Or. es

Selgitus

Europoli pädevuses ei tohiks olla liikmesriike uurida ja hinnata.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Tõhusa koostöö tagamiseks Europoli 
ja liikmesriikide vahel tuleks igas 
liikmesriigis asutada siseriiklik üksus. 
Asjaomase määrusega tuleks hoida 
Europoli siseriikliku üksuse rolli ameti 
siseriiklike huvide tagaja ning kaitsjana. 
Siseriiklik üksus peaks jääma Europoli ja
pädevate asutuste vaheliseks 
kontaktpunktiks, tagades sel moel oma 
keskse rolli ja koordineerides samal ajal 
liikmesriikide koostööd Europoliga ja 
Europoli vahendusel ning kindlustades 
nii liikmesriigi ühtse vastuse Europoli 
nõuetele. Et tagada Europoli ja siseriiklike 
üksuste vahel pidev ja tõhus teabevahetus 
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ning hõlbustada nende koostööd, peaks iga 
siseriiklik üksus lähetama Europoli juurde 
vähemalt ühe kontaktametniku.

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kontrollimiseks peaksid tema 
haldusnõukokku kuuluma komisjoni ja 
liikmesriikide esindajad.

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Haldusnõukogule tuleks anda vajalik 
pädevus, eelkõige volitus võtta vastu 
eelarve, kontrollida selle täitmist, 
kehtestada asjakohased finantseeskirjad ja 
tegevuskavad, näha ette Europoli 
tegevdirektori läbipaistev 
otsustamismenetlus ning võtta vastu aasta 
tegevusaruanne. Haldusnõukogul peaks 
olema pädevus nimetada ametisse ameti 
töötajad, sealhulgas tegevdirektor. 
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Or. es

Selgitus

Raportöör ei pea juhatuse loomist Europoli läbipaistvust ja sisemist demokraatiat silmas 
pidades otstarbekaks. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et austada andmetega seotud 
omandiõigust ja tagada teabe kaitse, peaks 
liikmesriikidel ning kolmandate riikide 
asutustel ja rahvusvahelistel 
organisatsioonidel olema võimalik kindlaks 
määrata, millisel eesmärgil võib Europol 
nende esitatud andmeid töödelda, ning 
piirata juurdepääsuõigusi.

(21) Selleks et austada andmetega seotud 
omandiõigust ja tagada teabe kaitse, peaks 
liikmesriikidel ning kolmandate riikide 
asutustel ja rahvusvahelistel 
organisatsioonidel olema võimalik kindlaks 
määrata, millisel eesmärgil võib Europol 
nende esitatud andmeid töödelda, ning 
piirata juurdepääsuõigusi. See piirang 
aitab kaasa läbipaistvusele ja 
õiguskindlusele, mis on politseikoostöös 
väga suure tähtsusega.

Or. es

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Operatiivse tulemuslikkuse 
tagamiseks peaks Europol saama vahetada 
kogu teavet, välja arvatud isikuandmeid, 
teiste liidu asutustega, kolmandate riikide 
õiguskaitseasutustega ja õiguskaitse 
valdkonna koolitusasutustega ning
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
niivõrd, kuivõrd seda on vaja tema 
ülesannete täitmiseks. Kuna äriühingutel, 
ettevõtetel, ettevõtjate ühendustel, 
valitsusvälistel organisatsioonidel ja 
muudel eraõiguslikel isikutel on 
eriteadmisi ja andmeid, mis on olulised 

(25) Operatiivse tulemuslikkuse 
tagamiseks peaks Europol saama vahetada 
kogu teavet, välja arvatud isikuandmeid, 
teiste liidu asutustega, kolmandate riikide 
õiguskaitseasutustega ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega niivõrd, kuivõrd seda 
on vaja tema ülesannete täitmiseks. Kuna 
äriühingutel, ettevõtetel, ettevõtjate 
ühendustel, valitsusvälistel 
organisatsioonidel ja muudel eraõiguslikel 
isikutel on eriteadmisi ja andmeid, mis on 
olulised raske kuritegevuse ja terrorismi 
ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, 
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raske kuritegevuse ja terrorismi 
ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, 
peaks Europolil olema võimalik selliseid 
andmeid vahetada ka eraõiguslike 
isikutega. Võrgu- ja infoturvet ohustava 
küberkuritegevuse ennetamiseks ja selle 
vastu võitlemiseks peaks Europol vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile [direktiivi nimetus] meetmete 
kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe 
ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus, 
tegema koostööd ja vahetama teavet, välja 
arvatud isikuandmeid, riigi 
ametiasutustega, mis on pädevad võrgu- ja 
infosüsteemide turbe valdkonnas.

peaks Europolil olema võimalik selliseid 
andmeid vahetada ka eraõiguslike 
isikutega. Andmevahetus peaks toimuma 
alati asjaomase riikliku üksuse või 
üksuste teadmisel. Juhul kui vahetatav 
teave mõjutab eriomaselt üht liikmesriiki 
või konkreetseid asutusi või üksusi, tuleb 
haldusnõukogu sellest teavitada ning 
viimane peab esitama oma arvamuse. 
Võrgu- ja infoturvet ohustava 
küberkuritegevuse ennetamiseks ja selle 
vastu võitlemiseks peaks Europol vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile [direktiivi nimetus] meetmete 
kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe 
ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus, 
tegema koostööd ja vahetama teavet, välja 
arvatud isikuandmeid, riigi 
ametiasutustega, mis on pädevad võrgu- ja 
infosüsteemide turbe valdkonnas.

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Europolil peaks olema võimalik 
vahetada isikuandmeid teiste liidu 
asutustega niivõrd, kuivõrd see on vajalik 
tema ülesannete täitmiseks.

(26) Europolil peaks olema võimalik 
vahetada isikuandmeid teiste liidu 
asutustega niivõrd, kuivõrd see on vajalik 
tema ülesannete täitmiseks. Euroopa 
andmekaitseinspektor toetab 
teabevahetuse piiramist asjaomaste 
inimestega, kes on sooritanud Europoli 
pädevuse alla kuuluvaid kuritegusid või 
keda kahtlustatakse nende sooritamises.

Or. es
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Selgitus

Vaja on piirata Europoli volitust vahetada isikuandmeid muude ELi asutustega, piirates selle 
õiguse üksnes nende inimestega, kes on sooritanud Europoli pädevuse alla kuuluvaid 
kuritegusid või keda kahtlustatakse nende sooritamises.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Arvestades ameti erilist olemust, 
peab tal olema sobiv, eriomane ja samas 
andmekaitset tagav kord, mis mitte mingil 
juhul ei tohi olla nõrgem Euroopa Liidule 
ja selle ametitele kohandatavast üldisest 
korrast. Seega peaksid andmekaitsealaste 
üldiste õigusaktide reformid rakenduma 
Europolile nii pea kui võimalik:
– mitte hiljem kui kaks aastat pärast uute 
normatiivide jõustumist;
– kõnealune andmekaitsealaste 
õigusaktide kooskõlastamine ELi erikorra 
ja Europoli eriomase korra vahel peab 
toimuma varem kui kaks aastat enne mis 
tahes asjaomase õigusakti vastuvõtmist.

Or. es

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Võttes arvesse Europoli ülesannete 
laadi ja tegevdirektori rolli, võib 
tegevdirektori kutsuda enne tema ametisse 
nimetamist ja ka enne tema ametiaja 
võimalikku pikendamist esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama viimase küsimustele. 

(50) Võttes arvesse Europoli ülesannete 
laadi ja tegevdirektori rolli, kutsutakse 
tegevdirektor enne tema ametisse 
nimetamist ja ka enne tema ametiaja 
võimalikku pikendamist esinema 
parlamentaarse kontrolli üksuse ette ja 
vastama viimase küsimustele. 
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Tegevdirektor peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ka 
tegevusaruande. Lisaks peaks Euroopa 
Parlamendil olema võimalik paluda 
tegevdirektoril esitada aruanne oma 
ülesannete täitmise kohta.

Tegevdirektor peab esitama kõnealusele 
parlamentaarse kontrolli üksusele ja 
nõukogule ka aastaaruande. Lisaks peaks 
Euroopa Parlamendil olema võimalik
paluda tegevdirektoril esitada aruanne oma 
ülesannete täitmise kohta.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mis on määratletud käesoleva määruse 
artiklis 53.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -
koolituse ameti asutamine

Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ameti 
asutamine

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

1. Liikmesriikide politseiorganite ja 
muude õiguskaitseasutuste tegevuse 
toetamiseks ja tugevdamiseks asutatakse 
Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö amet 
(Europol) ning luuakse nendevaheline 
koostöö vähemalt kahte liikmesriiki 
mõjutavate raskete kuritegude, terrorismi 
ja ELi poliitika ühiseid huve kahjustavate 
kuritöövormide ennetamise valdkonnas.

Or. es
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Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Europol on igas liikmesriigis seotud 
üheainsa siseriikliku üksusega, mis 
luuakse või määratakse kooskõlas artiklis 
7 sätestatuga.

Or. es
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „liikmesriikide pädevad asutused” –
liikmesriikide politseiasutused ja muud 
õiguskaitseorganid, kes liikmesriigi 
õiguse kohaselt vastutavad kuritegude 
ennetamise ja nende vastu võitlemise eest;

(a) „liikmesriikide pädevad asutused” –
liikmesriikide politseiteenuste ja muude 
õiguskaitseorganite hulgast määratud 
asutused, kes siseriiklike õigusaktide 
kohaselt vastutavad Europoli pädevusse 
kuuluvate kuritegude ennetamise ja nende 
vastu võitlemise eest;

Or. es

Selgitus

Uus määratlus on laiem ja võimaldab seega hõlmata kõiki liikmesriikide pädevaid asutusi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „analüüs” – andmete kogumine, 
töötlemine ja kasutamine 
kriminaaluurimise toetamiseks;

(b) „analüüs” – andmete kogumine, 
töötlemine ja kasutamine 
kriminaaluurimise toetamiseks, nagu ka 
mis tahes muu artiklis 4 osutatud 
ülesande täitmine;

Or. es

Selgitus

Vaja on selgitada mõistet „analüüs”, kuna see ei pea viitama üksnes abistamisele 
kriminaaluurimistel, vaid kaaluma ka individuaalsete analüüside tegemise võimalust nagu 
muude näidete hulgas SOCTA või TESATi puhul.



PR\938283ET.doc 21/78 PE513.116v01-00

ET

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÕIGUSKAITSEALASE KOOSTÖÖGA 
SEOTUD ÜLESANDED

ÜLESANDED

Or. es

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesanded Funktsioonid
1. Europol on Euroopa Liidu asutus, mis 
kooskõlas käesoleva määrusega täidab 
järgmisi ülesandeid:

1. Europol on Euroopa Liidu asutus, mis 
kooskõlas käesoleva määrusega täidab 
järgmisi funktsioone:

Or. es
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide viivitamata teavitamine 
nende kohta käivatest andmetest ja 
kuritegudevahelistest seostest;

(b) liikmesriikide viivitamata teavitamine 
Europoli riiklike üksuste kaudu nende 
kohta käivatest andmetest ja 
kuritegudevahelistest seostest;

Or. es

Selgitus

Riiklike üksuste kaasamine, kuna nad on Europoli ja liikmesriikide vaheliseks 
kontaktpunktiks.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

liidu asutustele ja Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF) 
kriminaalandmete pakkumine, kui see on 
tema ülesannete täitmiseks hädavajalik ja 
asjaomane liikmesriik on andnud oma 
nõusoleku;

Or. es

Selgitus

Konfidentsiaalsete andmete puhul on alati vajalik asjaomase liikmesriigi nõusolek.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) liikmesriikides uurimiste 
hõlbustamine, nimelt riiklikesse 
üksustesse kogu asjakohase teabe 
edastamine.

Or. es

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Europoli töötajad võivad osaleda ühise 
uurimisrühma kogu tegevuses ja vahetada 
teavet uurimisrühma kõigi liikmetega 
vastavalt piirangutele, mis on ette nähtud 
selle liikmesriigi õigusnormidega, kus 
ühine uurimisrühm tegutseb.

2. Europoli töötajad võivad osaleda ühise 
uurimisrühma kogu tegevuses ja vahetada 
teavet uurimisrühma kõigi liikmetega 
vastavalt piirangutele, mis on ette nähtud 
selle liikmesriigi õigusnormidega, kus 
ühine uurimisrühm tegutseb. Europoli 
töötajad ei osale õiguskaitse valdkonna 
meetmete rakendamises.

Or. es
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühise uurimisrühma moodustavad 
liikmesriigid peavad olema nõus Europoli 
osalusega selles ja see peab kajastuma 
dokumendis, mille on Europoli juhataja 
eelnevalt allkirjastanud ning mis lisatakse 
vastavale ühise uurimisrühma loomise 
lepingule.

Or. es

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Eelmises lõikes nimetatud lisas 
määratakse kindlaks Europoli töötajate 
ühises uurimisrühmas osalemise 
tingimused, sealhulgas asjaomaste 
töötajate privileegide ja puutumatuse 
määramine ning nende võimalikust 
eeskirjade eiramisest tulenevad 
vastutused.

Or. es
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Ühises uurimisrühmas osalevad 
Europoli töötajad on rikkumiste osas, mis 
nende suhtes toime pannakse või mida 
nad sooritavad, hõlmatud selle 
liikmesriigi õigusega, kus ühine 
uurimisrühm tegutseb, ning kõnealust 
õigust kohaldatakse asjaomases 
liikmesriigis analoogseid ülesandeid 
täitvate ühise uurimisrühma liikmetele.

Or. es

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Ühises uurimisrühmas osalevad 
Europoli töötajad võivad Europoli 
andmesalvestussüsteemidest pärinevat 
teavet rühma liikmetega vahetada. Otsese 
kontakti puhul artiklis 7 määratud 
isikutega teavitab Europol samaaegselt 
uurimisrühmas osalevate liikmesriikide 
Europoli riiklikke üksusi ning teavet 
jaganud liikmesriikide Europoli riiklikke 
üksusi.

Or. es
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Teave, mille Europoli töötaja ühises 
uurimisrühmas osalemise vältel saab, 
võidakse – teavet andnud pädeva asutuse 
nõusolekul ja vastutusel – lisada mõnda 
Europoli andmesalvestussüsteemi 
Europoli riikliku üksuse kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Riiklike üksuste tugevdamine, kuna nad on Europoli ja liikmesriikide vaheliseks 
kontaktpunktiks. Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et 
Europol ja CEPOL ei ole ühinenud.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Europol võib konkreetsete uurimiste 4. Europol võib konkreetsete uurimiste 
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raames teha vahetult koostööd 
liikmesriikide pädevate ametiasutustega. 
Europol teavitab siseriiklikku üksust 
viivitamata sellise koostöö tegemisest ja 
edastab talle koopia kogu teabest, mida on 
vahetatud Europoli ja asjaomaste 
pädevate asutuste vaheliste otsekontaktide 
tulemusel.

raames teha vahetult koostööd 
liikmesriikide vastavaid uurimisi 
teostavate pädevate ametiasutustega, kui 
see on lisaväärtuseks uurimise heade 
eesmärkide mõttes. Europol teavitab 
eelnevalt siseriiklikku üksust sellise 
koostöö tegemise vajadusest ja edastab 
lühima võimaliku aja jooksul talle koopia 
teabest, mida asjaomaste otsekontaktide 
tulemusel on vahetatud.

Or. es

Selgitus

Europolile liikmesriikide pädevate asutustega vahetu koostöö võimaluse andmine on 
positiivne, kuid seejuures ei tohi unustada, et Europol teavitab enne riiklikku üksust, mis on 
Europoli ja liikmesriikide vaheliseks kontaktpunktiks.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi siseriikliku üksuse või 
pädeva asutuse kaudu liikmesriigid 
eelkõige:

Riiklike üksuste ülesanneteks on:

(a) esitavad Europolile tema eesmärkide 
täitmiseks vajalikku teavet. See hõlmab 
Europolile viivitamata teabe esitamist 
liidu poolt prioriteetsetena käsitatavate 
kuriteovaldkondade kohta. Lisaks 
edastatakse talle teise liikmesriigi või 
teiste liikmesriikidega vahetatud teabe 
koopia niivõrd, kuivõrd kõnealune teave 
käsitleb sellist kuritegu, mis on hõlmatud 
Europoli eesmärkidega;

(a) esitada omal algatusel Europolile tema 
funktsioonide täitmiseks vajalikku teavet 
ja andmeid ning vastata Europoli esitatud 
teabe-, andmeesitamis- ja 
nõuandetaotlustele.

Ilma et see piiraks liikmesriikidel lasuvate 
kohutuste täitmise vastutust avaliku korra 
kaitse ja sisejulgeoleku tagamisel, ei ole 
siseriiklikud üksused konkreetsel juhul 
kohustatud andmeid ja teavet edastama, 
juhul kui see tooks kaasa 
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i) riigi julgeolekuga seotud oluliste huvide 
kahjustamise või
ii) käimasoleva uurimise või üksikisikute 
turvalisuse ohustamise või
iii) riigi julgeolekuga seotud 
organisatsioonide või konkreetset 
luuretegevust käsitleva teabe avaldamise;

Or. es

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõstavad teadlikkust Europoli 
tegevusest.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Liikmesriigid on juba teadlikud Europoli pädevuste kasulikkusest, ei ole vaja, et riiklikud 
üksused selle tegevuse teadvustamisse panustaksid.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) taotlevad Europolilt asjaomast 
teavet, mis võib hõlbustada määratud 
pädevate asutuste uurimistööd;

Or. es

Selgitus

Riiklike üksuste ülesannetesse on oluline lisada õigus Europolilt oma uurimiste jaoks 
asjaomast teavet taotleda, et tugevdada Europoli ja liikmesriikide koostööd.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) tagavad tulemusliku teabevahetuse 
ja koostöö pädevate asutustega;

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 7 lõikega 4 peavad riiklikud üksused tagama tulemusliku teabevahetuse ja 
koostöö pädevate asutustega, kuna nad on Europoli ja liikmesriikide vaheliseks 
kontaktpunktiks.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) riiklikus õiguses tehtud parandusega 
kasutavad pädevaid asutusi huvitavat 
teavet ja andmeid ning edastavad need 
vastavatele asutustele;

Or. es

Selgitus

Veel üks ülesanne, mis tugevdab riiklike üksuste rolli Europoli ja liikmesriikide vahelise 
kontaktpunktina.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) tagavad, et iga teabevahetus 
Europoliga oleks õiguspärane.

Or. es

Selgitus

Kõnealune uus pädevus aitab tugevdada kindlat andmekaitsesüsteemi, mis käesoleva 
määrusega kehtestatakse.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Europol koostab igal aastal aruande, 
mis sisaldab teavet liikmesriikide esitatud 
lõike 5 punkti a kohase teabe hulga ja 
kvaliteedi ning oma siseriikliku üksuse 

välja jäetud
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tegevuse kohta. Aastaaruanne edastatakse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele.

Or. es

Selgitus

Europoli pädevuses ei tohiks olla liikmesriike uurida ja hinnata.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kontaktametnikud aitavad kaasa
Europoli ja oma liikmesriigi vahelisele 
teabevahetusele.

3. Kontaktametnikud edastavad oma 
riiklike üksuste teavet Europolile ning 
Europol riiklikele üksustele.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas ülejäänud artiklitega on vajalik kõnealuses artiklis selgitada, et liikmesriikide ja 
Europoli vaheliseks kontaktpunktiks on riiklikud üksused.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kontaktametnikud aitavad kaasa oma 
liikmesriigi ja teiste riikide 
kontaktametnike vahelisele 
teabevahetusele vastavalt oma 
siseriiklikule õigusele. Europoli 
infrastruktuuri võib kooskõlas siseriikliku 
õigusega kasutada ka selliseks 
kahepoolseks teabevahetuseks, mis hõlmab 
Europoli eesmärkidega mitte seotud 
kuritegusid.

4. Kontaktametnikud aitavad kaasa oma 
liikmesriigi ja teiste riikide 
kontaktametnike, kolmandate riikide, ELi 
asutuste või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelisele 
teabevahetusele vastavalt oma 
siseriiklikule õigusele. Europoli 
infrastruktuuri võib kooskõlas siseriikliku 
õigusega kasutada ka selliseks 
kahepoolseks teabevahetuseks, mis hõlmab 
Europoli eesmärkidega mitte seotud 
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kuritegusid.

Or. es

Selgitus

Kahepoolsed teabevahetused liikmesriikide kontaktisikute, ELi asutuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel on praegune tava, mille jätkamiseks on vaja 
õiguslikku alust.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
III peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÕIGUSKAITSEAMETNIKE 
KOOLITUSEGA SEOTUD 

ÜLESANDED

välja jäetud

Artikkel 9
Europoli akadeemia

1. Europoli üksusena tegutsev käesoleva 
määrusega asutatud Europoli akadeemia 
toetab, töötab välja, pakub ja koordineerib 
õiguskaitseametnike koolitust kahte või 
enamat liikmesriiki mõjutavate raskete 
kuritegude ja terrorismivastase võitluse, 
suure riskiga spordi- ja muude avalike 
ürituste haldamise, liidu mittesõjaliste 
missioonide strateegilise kavandamise ja 
juhtimise, õiguskaitse juhtimise ja 
keeleoskuse valdkonnas eelkõige selleks, 
et:
(a) parandada teadlikkust ja teadmisi 
i) õiguskaitsealast koostööd käsitlevatest 
rahvusvahelistest ja ELi õigusaktidest; 
ii) liidu asutuste, eelkõige Europoli, 
Eurojusti ja Frontexi toimimisest ja 
rollist; 
iii) õiguskaitsealase koostöö juriidilistest 
aspektidest ja teabekanalitele juurdepääsu 
praktilistest teadmistest; 
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(b) edendada liikmesriikide omavahelist 
ning liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vahelist piirkondlikku ja kahepoolset 
koostööd;
(c) käsitleda selliseid kuriteoliikidega 
võitlemise ja politseitöö valdkondi, kus 
liidu tasandil koolituse pakkumine loob 
lisaväärtust;
(d) töötada välja ühised 
õiguskaitseametnike koolitamise 
õppekavad, et valmistada nad ette 
osalemiseks ELi tsiviilmissioonidel;
(e) aidata liikmesriikidel osaleda 
kolmandates riikides võetavates 
kahepoolsetes õiguskaitsesuutlikkuse 
suurendamise meetmetes; 
(f) koolitada koolitajaid ning toetada hea 
koolitustava arendamist ja vahetust.
2. Europoli akadeemia töötab välja ja 
ajakohastab korrapäraselt õppevahendeid 
ja -metoodikat ning rakendab neid 
elukestva õppe pakkumisel, et parandada 
õiguskaitseametnike oskusi. Europoli 
akadeemia hindab kõnealuste meetmete 
tulemuslikkust, et parandada tulevaste 
meetmete kvaliteeti, järjekindlust ja 
tõhusust. 

Artikkel 10
Europoli akadeemia ülesanded

1. Europoli akadeemia koostab 
mitmeaastased strateegilised 
koolitusvajaduste analüüsid ja 
mitmeaastased õppeprogrammid.
2. Europoli akadeemia töötab välja ja 
kasutab koolitust ja koolitusvahendeid, 
sealhulgas järgmist: 
(a) kursused, seminarid, konverentsid 
ning veebipõhine ja e-õpe;
(b) ühised õppekavad, mis aitavad 
parandada teadlikkust, täita lünki ja/või 
edendada ühist piiriülese kuritegevuse 
käsitust;
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(c) sihtrühmade vajadustest lähtuvad 
järk-järgulised koolitusmoodulid astmete 
või raskusastmete kaupa ning kooskõlas 
geograafilise piirkonna, 
kuritegevusvaldkonna või konkreetsete 
kutsenõuetega;
(d) õiguskaitseametnike vahetus- ja 
lähetusprogrammid praktika käigus 
toimuva koolituse edendamiseks.
3. Selleks et tsiviilmissioonide ja 
kolmandate riikide suutlikkuse 
suurendamise vajadusi toetav Euroopa 
koolituspoliitika oleks sidus, teeb Europoli 
akadeemia järgmist:
(a) hindab olemasolevate liitu käsitlevate 
õiguskaitsekoolituse poliitika ja algatuste 
mõju;
(b) töötab välja ja pakub koolitust, et 
valmistada liikmesriikide 
õiguskaitseametnikke ette osalemiseks 
tsiviilmissioonidel, sealhulgas 
võimaldades neil omandada vajalikku 
keeleoskust;
(c) töötab välja ja korraldab koolitusi 
kolmandate riikide õiguskaitseametnikele, 
eelkõige liiduga ühinemise 
kandidaatriikide ametnikele;
(d) haldab sihtotstarbelisi liidu välisabi 
vahendeid, millest kooskõlas liidu 
prioriteetidega toetatakse kolmandate 
riikide tegevust asjakohastes 
poliitikavaldkondades suutlikkuse 
suurendamisel.
4. Europoli akadeemia aitab kaasa sellele, 
et liikmesriigid tunnustaksid üksteise 
õiguskaitsekoolitust ning asjakohaseid 
Euroopa kvaliteedistandardeid.

Artikkel 11
Koolitusalane teadustegevus

1. Europoli akadeemia osaleb käesolevas 
peatükis käsitletud koolitustegevusega 
seotud teadusuuringute tegemises. 
2. Europoli akadeemia edendab ja loob 
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partnerlusi liidu asutustega, samuti 
avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
teadusasutustega ning toetab 
liikmesriikides tugevama partnerluse 
loomist ülikoolide ja õiguskaitsealase 
koolitusega tegelevate asutuste vahel.

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud, mistõttu kustutakse kogu III peatükk.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koolituse teaduskomitee vastavalt 
artiklile 20;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kuna teaduskomitee luuakse Europoli ja CEPOLi ühendatuse tõttu, kuid raportööri arvates ei 
ole need kaks asutust ühinenud, mistõttu tuleks punkt c välja jätta.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Raportöör ei pea juhatuse loomist Europoli läbipaistvust ja sisemist demokraatiat silmas 
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pidades otstarbekaks.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukokku kuulub üks 
hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist 
ja kaks komisjoni hääleõiguslikku 
esindajat.

1. Haldusnõukokku kuulub üks 
hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist 
ja komisjoni hääleõiguslik esindaja.

Or. es

Selgitus

Iga liikmesriiki esindab üks liige haldusnõukogus, mistõttu peetakse võrdust silmas pidades 
sobivamaks, et komisjoni esindaks üksainus liige.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu liikmed nimetatakse 
ametisse, arvestades nende avaliku ja 
erasektori organisatsioonide juhtimise 
kogemusi ja teadmisi õiguskaitsealase 
koostöö valdkonnas.

2. Haldusnõukogu liikmeteks on
liikmesriikide politseijuhid või iga 
liikmesriigi poolt ametisse nimetatud 
isikud, arvestades nende politseiüksuste 
juhtimise kogemusi ja teadmisi 
politseikoostöö valdkonnas.

Or. es

Selgitus

Artikli uue sõnastusega antakse liikmesriikidele topeltvalikuvõimalus: haldusnõukogu liige 
võib olla liikmesriikide politseijuht või juhul, kui neile tundub see sobivam, siis inimene, kellel 
on kogemus politseiüksuste juhtimises ja teadmised politseikoostööst.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu liikmel võib olla
asendusliige, kes nimetatakse ametisse, 
arvestades tema avaliku ja erasektori 
organisatsioonide juhtimise kogemusi 
ning teadmisi riikide õiguskaitseametnike 
koolituse poliitika valdkonnas. 
Asendusliige tegutseb liikmena kõikides 
õiguskaitseametnike koolitusega seotud 
küsimustes. Täisliikme puudumise korral 
esindab teda asendusliige. Asendusliikme 
puudumise korral esindab täisliige teda 
kõikides küsimustes, mis on seotud 
õiguskaitseametnike koolitusega.

3. Igal haldusnõukogu liikmel on 
asendusliige, kelle nimetab ametisse 
haldusnõukogu täisliige artikli 13 lõikes 2 
esitatud kriteeriumide alusel. Täisliikme 
puudumise korral esindab teda 
asendusliige.

Or. es

Selgitus

Asendusliikme valimine haldusnõukogu liikme enda poolt on tõhusam.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik haldusnõukogus esindatud osalised 
püüavad piirata esindajate vahetumist, et 
tagada haldusnõukogu töö järjepidevus. 
Osaliste eesmärk on saavutada meeste ja 
naiste võrdne esindatus haldusnõukogus.

4. Kõik haldusnõukogus esindatud osalised 
püüavad saavutada meeste ja naiste võrdse 
esindatuse haldusnõukogus.

Or. es

Selgitus

See sõltub haldusnõukogu liikmesriigi valikust, mistõttu tuleb käesoleva artikli esimene lõige 
välja jätta.
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Täisliikme ja asendusliikme ametiaeg on 
neli aastat. Ametiaega võib pikendada. 
Ametiaja lõppemisel või ametist 
lahkumisel jääb liige haldusnõukogu 
koosseisu seni, kuni tema volitusi 
pikendatakse või ta asendatakse.

5. Täisliikme ja asendusliikme ametiaeg on 
nii pikk, kui nende ametisse nimetanud 
liikmesriik on määranud.

Or. es

Selgitus

Iga liikmesriik valib haldusnõukokku oma liikme ning süsteemi ühtsuse tagamiseks on nende 
ametiaeg nii pikk, kui neid ametisse nimetanud liikmesriik on määranud. 

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Presidendile on abiks haldusnõukogu 
sekretariaat. Eelkõige on sekretariaadi 
ülesanneteks
(a) osaleda tihedalt ja püsivalt 
haldusnõukogu töö korraldamises, 
kooskõlastamises ja sidususe 
kontrollimises presidendi vastutusel ja 
suunitlusel;
(b) pakkuda haldusnõukogule ülesannete 
täitmiseks vajalikku administratiivset 
tuge. 

Or. es

Selgitus

Kogemus on näidanud haldusnõukogu sekretariaadi vajalikkust, mistõttu tuleb see alles jätta.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtab vastu Europoli aasta üldise 
tegevusaruande ja edastab selle hiljemalt 
järgmise aasta 1. juuliks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ja liikmesriikide 
parlamentidele. Aastane üldine 
tegevusaruanne avalikustatakse;

(d) võtab vastu Europoli aasta üldise 
tegevusaruande, edastab ja esitab selle 
parlamentaarse kontrolli üksuse ees ning 
edastab selle hiljemalt järgmise aasta 1. 
juuliks, nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ja liikmesriikide 
parlamentidele. Aastane üldine 
tegevusaruanne avalikustatakse;

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võtab vastu pettustevastase võitluse 
strateegia, mis rakendatavate meetmete 
kulusid ja tulusid arvesse võttes on 
proportsionaalne pettuseohuga;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Europoli pädevusi ei tohiks ületada ega siduda neid Euroopa Pettustevastase Ameti omadega.
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Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) võtab vastu haldusnõukogu 
huvikonfliktide ennetamise ja haldamise 
eeskirjad;

Or. es

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) nimetab koolituse teaduskomitee 
liikmed;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kuna teaduskomitee luuakse Europoli ja CEPOLi ühendatuse tõttu, kuid raportööri arvates ei 
ole need kaks asutust ühinenud, mistõttu tuleks punkt n välja jätta.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Haldusnõukogu peab tegema järelevalvet Euroopa andmekaitseinspektori uurimiste üle.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) võtab vastu Europoli struktuuri 
kehtestamise ja vajaduse korral 
edasiarendamise otsused;

(p) võtab vastu Europoli struktuuri 
kehtestamise ja vajaduse korral 
edasiarendamise otsused eelarvet 
mõjutamata;

Or. es

Selgitus

Haldusnõukogu võib kõnealused otsused teha, kuid need ei tohi mõjutada eelarvet kohustuse 
tõttu vähendada ametites töötavate inimeste arvu 5 % võrra.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu võtab hiljemalt iga aasta 
30. novembriks vastu aasta tööprogrammi 
tegevdirektori esitatud eelnõu põhjal, 
võttes arvesse komisjoni arvamust. 
Haldusnõukogu edastab tööprogrammi 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele.

1. Haldusnõukogu võtab hiljemalt iga aasta 
30. novembriks vastu aasta tööprogrammi 
tegevdirektori esitatud eelnõu põhjal, 
võttes arvesse komisjoni arvamust. 
Haldusnõukogu edastab ja esitab 
tööprogrammi parlamentaarse kontrolli 
üksuse ees ning edastab selle nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
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kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aasta tööprogrammis esitatakse 
üksikasjalikud eesmärgid ja oodatavad 
tulemused, sealhulgas tulemusnäitajad. 
Lisaks esitatakse selles rahastatavate 
meetmete kirjeldus koos meetmetele 
ettenähtavate rahaliste vahendite ja 
inimressurssidega vastavalt tegevuspõhise 
eelarve koostamise ja juhtimise 
põhimõtetele. Aasta tööprogramm on 
järjepidev lõikes 4 viidatud mitmeaastase 
tööprogrammiga. Aasta tööprogrammis 
osutatakse selgelt võrreldes eelmise 
eelarveaastaga lisatud, muudetud ja 
tühistatud ülesannetele.

2. Aasta tööprogrammis esitatakse 
üksikasjalikud eesmärgid ja oodatavad 
tulemused, sealhulgas tulemusnäitajad. 
Lisaks esitatakse selles rahastatavate 
meetmete kirjeldus koos meetmetele 
ettenähtavate rahaliste vahendite ja 
inimressurssidega vastavalt tegevuspõhise 
eelarve koostamise ja juhtimise 
põhimõtetele. Aasta tööprogramm on 
allutatud lõikes 4 viidatud mitmeaastasele 
tööprogrammile. Aasta tööprogrammis 
osutatakse selgelt võrreldes eelmise 
eelarveaastaga lisatud, muudetud ja 
tühistatud ülesannetele.

Or. es

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1 ja lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Võttes arvesse komisjoni arvamust ja 
pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentidega võtab haldusnõukogu iga 
aasta 30. novembriks vastu ja ajakohastab 
mitmeaastase tööprogrammi.

4. Võttes arvesse komisjoni arvamust ja 
pärast konsulteerimist parlamentaarse 
kontrolli üksusega võtab haldusnõukogu 
hiljemalt iga aasta 30. novembriks vastu ja 
ajakohastab mitmeaastase tööprogrammi 
tegevdirektori esitatud eelnõu põhjal.

Vastuvõetud mitmeaastane tööprogramm 
saadetakse Euroopa Parlamendile,
nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele.

Vastuvõetud mitmeaastane tööprogramm 
saadetakse ja esitatakse parlamentaarse 
kontrolli üksusele ning saadetakse 
nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide 
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parlamentidele.

Or. es

Selgitus

En concordancia con el artículo 15.1, tanto el programa de trabajo anual como el plurianual 
lo adopta el consejo de administración, sobre la base del proyecto presentado por el director 
ejecutivo. Además se incluye el papel de la Célula de Control Parlamentario, porque el 
artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber de 
inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la célula de control 
parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on neli
aastat. Nende ametiaega võib pikendada 
ühe korra. Kui esimehe või aseesimehe 
liikmesus haldusnõukogus lõpeb mis tahes 
ajal tema ametiaja jooksul, lõpeb samal 
kuupäeval automaatselt ka tema ametiaeg.

2. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on viis
aastat. Nende ametiaega võib pikendada 
ühe korra. Kui esimehe või aseesimehe 
liikmesus haldusnõukogus lõpeb mis tahes 
ajal tema ametiaja jooksul, lõpeb samal 
kuupäeval automaatselt ka tema ametiaeg.

Or. es

Selgitus

Suurema sidususe huvides oleks parem viieaastane ametiaeg nagu tegevdirektori oma. 
Europoli tõhusama toimimise huvides peab esimehe ja aseesimehe ning tegevdirektori 
vaheline suhe olema püsiv.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevdirektor esitab Euroopa 
Parlamendile viimase taotlusel aruande 
oma ülesannete täitmise kohta. Nõukogu 
võib paluda tegevdirektoril esitada aruanne 

3. Tegevdirektor astub parlamentaarse 
kontrolli üksuse ette ja esitab viimase 
taotlusel aruande oma ülesannete täitmise 
kohta. Nõukogu võib paluda 
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tema ülesannete täitmise kohta. tegevdirektoril esitada aruanne tema 
ülesannete täitmise kohta.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mis on määratletud käesoleva määruse 
artiklis 53. Sel moel võib parlamentaarse kontrolli üksus kutsuda tegevdirektor enda juurde 
siis, kui ta seda sobilikuks peab.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostab aasta tööprogrammi ja 
mitmeaastase tööprogrammi ning esitab 
need haldusnõukogule pärast komisjoniga 
konsulteerimist;

(c) koostab aasta tööprogrammi ja 
mitmeaastase tööprogrammi ning esitab 
need haldusnõukogule, võttes arvesse 
komisjoni arvamust;

Or. es

Selgitus

Eelnev konsultatsioon komisjoniga toimub otsuse kaudu, nagu on kehtestatud käesoleva 
määruse artikli 15 lõigetes 1 ja 4.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Selgitus

Eelnevale on sisemised ülesanded ja viited.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) valmistab ette mitmeaastase 
personalipoliitika kava eelnõu ja esitab 
selle pärast komisjoniga konsulteerimist
haldusnõukogule;

(k) valmistab ette mitmeaastase 
personalipoliitika kava eelnõu ja esitab 
selle haldusnõukogule, võttes arvesse 
komisjoni arvamust;

Or. es

Selgitus

Konsulteerimine komisjoniga toimub otsuse kaudu.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
3. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. JAGU välja jäetud
KOOLITUSE TEADUSKOMITEE

Artikkel 20
Koolituse teaduskomitee

1. Koolituse teaduskomitee on sõltumatu 
nõuandev organ, mis tagab, et Europoli 
koolitustegevus lähtub teaduslikest 
alustest, ning suunab nende kujundamist. 
Sel eesmärgil kaasab tegevdirektor 
koolitus teaduskomitee juba varases etapis 
kõikide artiklis 14 viidatud dokumentide 
ettevalmistamisse, kuivõrd need on seotud 
koolitusega. 
2. Koolituse teaduskomitee koosneb 
üheteistkümnest kõrgeima akadeemilise 
kraadi või ametikohaga isikust, kes 
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tegutsevad käesoleva määruse III 
peatükiga hõlmatud valdkondades. 
Liikmed nimetab ametisse haldusnõukogu 
pärast Euroopa Liidu Teatajas 
konkursiteate avaldamist läbipaistva 
valikumenetluse põhjal. Koolituse 
teaduskomiteesse ei või kuuluda 
haldusnõukogu liikmeid. Koolituse 
teaduskomitee liikmed on sõltumatud. 
Nad ei taotle ega võta vastu juhiseid 
üheltki valitsuselt ega muult organilt.
3. Europol avalikustab koolituse 
teaduskomitee liikmete nimekirja oma 
veebilehel ja ajakohastab seda.
4. Koolituse teaduskomitee liikme 
ametiaeg on viis aastat. Liikme ametiaega 
ei pikendata ja juhul, kui liige ei vasta 
sõltumatuse kriteeriumidele, võidakse ta 
ametist vabastada.
5. Koolituse teaduskomitee valib esimehe 
ja tema asetäitja, kelle ametiaeg on viis 
aastat. Komitee seisukohad võetakse vastu
lihthäälteenamusega. Esimees kutsub 
komitee kokku kuni neli korda aastas. 
Vajaduse korral kutsub esimees 
erakorralisi koosolekuid kokku omal 
algatusel või vähemalt nelja 
komiteeliikme taotlusel.
6. Tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja 
koolituse alal või nende esindaja 
kutsutakse koosolekutel osalema 
hääleõiguseta vaatlejana.
7. Koolituse teaduskomiteed aitab 
sekretär, kelleks on komitee välja valitud 
ja tegevdirektori poolt ametisse nimetatud 
Europoli töötaja.
8. Teaduskomitee eelkõige: 
(a) nõustab tegevdirektorit ja 
tegevdirektori asetäitjat koolituse alal 
aasta tööprogrammi ja muude 
strateegiliste dokumentide koostamisel, et 
tagada nende teaduslik kvaliteet ning 
kooskõla liidu vastava sektori poliitika ja 
prioriteetidega;
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(b) esitab haldusnõukogule sõltumatuid 
arvamusi ja annab talle nõu oma 
pädevusvaldkonda kuuluvates 
küsimustes;
(c) esitab sõltumatuid arvamusi ja annab 
nõu õppekavade kvaliteedi, õppetöö 
meetodite, õppetöö valikuvõimaluste ja 
teaduse arengu küsimustes;
(d) annab muud nõu seoses Europoli 
koolitustegevuse teaduslike aspektidega, 
kui seda taotleb haldusnõukogu, 
tegevdirektor või tegevdirektori asetäitja 
koolituse alal.
9. Koolituse teaduskomitee aastaeelarve 
nähakse ette Europoli eelarve eraldi real.

Or. es

Selgitus

Kuna teaduskomitee luuakse Europoli ja CEPOLi ühendatuse tõttu, kuid raportööri arvates ei 
ole need kaks asutust ühinenud, tuleks artikkel 20 välja jätta.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
4. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. JAGU välja jäetud
JUHATUS
Artikkel 21

Moodustamine
Haldusnõukogu võib moodustada 
juhatuse.

Artikkel 22
Ülesanded ja korraldus

1. Juhatus abistab haldusnõukogu.
2. Juhatusel on järgmised ülesanded:
(a) valmistada ette haldusnõukogu 
vastuvõetavad otsused;
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(b) tagada koos haldusnõukoguga 
piisavate järelmeetmete võtmise sise- ja 
välisauditi aruannete ja hinnangute 
järelduste ja soovituste ning Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusaruannete ja juurdluste põhjal 
esitatud soovituste alusel;
(c) ilma et see piiraks artiklis 19 
sätestatud tegevdirektori ülesandeid, 
abistada tegevdirektorit ja anda talle nõu 
haldusnõukogu otsuste rakendamisel, et 
tugevdada järelevalvet haldusjuhtimise 
üle.
3. Kiireloomulistest juhtudest tingitud 
vajaduse korral võib juhatus 
haldusnõukogu nimel teha teatavaid 
esialgseid otsuseid, eelkõige 
haldusjuhtimise küsimustes, sealhulgas 
ametisse nimetava asutuse volituste 
delegeerimise peatamise kohta.
4. Juhatuse moodustavad haldusnõukogu 
esimees, üks komisjoni esindaja 
haldusnõukogus ja veel kolm liiget, kelle 
haldusnõukogu nimetab oma liikmete 
hulgast. Haldusnõukogu esimees on 
ühtlasi juhatuse esimees. Tegevdirektor 
osaleb juhatuse koosolekutel, kuid ei oma 
hääleõigust.
5. Juhatuse liikme ametiaeg on neli 
aastat. Juhatuse liikme ametiaeg lõpeb 
samaaegselt tema liikmesuse lõppemisega 
haldusnõukogus.
6. Juhatusel on vähemal üks korraline 
koosolek iga kolme kuu tagant. Peale selle 
tuleb juhatus kokku oma esimehe 
algatusel või liikmete taotlusel.
7. Juhatus järgib haldusnõukogu 
kehtestatud kodukorda.

Or. es

Selgitus

Raportöör ei pea juhatuse loomist Europoli läbipaistvust ja sisemist demokraatiat silmas 
pidades otstarbekaks.
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) välja selgitada teabes esinevaid seoseid 
andmete võrdlemise teel;

(a) välja selgitada teabes esinevaid seoseid 
andmete võrdlemise teel; kõnealune 
andmete võrdlemine peab toimuma 
vajalikku andmete kaitset järgides, 
ennekõike ajendama piisavalt teabenõuet 
ja selle eesmärke. Samuti tuleb võtta 
vajalikud meetmed kindlustamaks, et 
üksnes algselt andmekogumiseks pädevad 
asutused võiksid neid tagantjärele muuta;

Or. es

Selgitus

See on Euroopa andmekaitseinspektori soovitus.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikidel on juurdepääs kogu 
artikli 24 lõike 1 punktides a ja b sätestatud 
eesmärgil esitatud teabele ning võimalus 
teostada selles päringuid, ilma et see 
piiraks liikmesriikide, liidu asutuste, 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide õigust piirata selliste 
andmete kasutamist ja neile juurdepääsu. 
Liikmesriigid määravad kindlaks need 
pädevad asutused, kellel on õigus selliseid 
päringuid teostada.

1. Põhjendades selle vajadust, on 
liikmesriikidel juurdepääs kogu artikli 24 
lõike 1 punktides a ja b sätestatud 
eesmärgil esitatud teabele ning võimalus 
teostada selles päringuid, ilma et see 
piiraks liikmesriikide, liidu asutuste, 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide õigust piirata selliste 
andmete kasutamist ja neile juurdepääsu. 
Liikmesriigid määravad kindlaks need 
pädevad asutused, kellel on õigus selliseid 
päringuid teostada.

Or. es
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Selgitus

Ettepaneku alusel liikmesriikidele, Euroopa Pettustevastasele Ametile ja Eurojustile antud 
laialdase juurdepääsu tõttu tuleb pöörata erilist tähelepanu andmete kvaliteedile, mistõttu on 
lisatud „põhjendades selle vajadust”, et oma volituste vajalikku ja õiguspärast rakendamist 
laiendada.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on kaudne, 
päringutabamustel või nende puudumisel 
põhinev juurdepääs artikli 24 lõike 1 
punktis c täpsustatud eesmärgil esitatud 
teabele, ilma et see piiraks teabe esitanud 
liikmesriikide, liidu asutuste, kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide artikli 25 lõike 2 
kohaselt seatud piiranguid. 
Päringutabamuse korral algatab Europol 
menetluse päringutabamusega seotud teabe 
jagamiseks kooskõlas Europolile teabe 
edastanud liikmesriigi otsusega.

2. Liikmesriikidel on kaudne, 
päringutabamustel või nende puudumisel 
põhinev juurdepääs artikli 24 lõike 1 
punktis c täpsustatud eesmärgil esitatud 
teabele, ilma et see piiraks teabe esitanud 
liikmesriikide, liidu asutuste, kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide artikli 25 lõike 2 
kohaselt seatud piiranguid. 
Päringutabamuse korral algatab Europol 
menetluse päringutabamusega seotud teabe 
jagamiseks, mis on vajalik selle 
ülesannete täitmiseks, kooskõlas 
Europolile teabe edastanud liikmesriigi 
otsusega.

Or. es

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eurojusti ja OLAFi juurdepääs Europoli 
teabele

Eurojusti juurdepääs Europoli teabele

Or. es
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Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Europol võtab kõik vajalikud meetmed, 
et tagada Eurojustile ja OLAFile nende
volituste piires kaudne, päringutabamustel 
või nende puudumisel põhinev juurdepääs 
artikli 24 lõike 1 punktis c täpsustatud 
eesmärgil esitatud teabele, ilma et see 

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

esitanud liikmesriikide, liidu asutuste, 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide artikli 25 lõike 2 
kohaselt seatud piiranguid. 
Päringutabamuse korral algatab Europol 
menetluse päringutabamusega seotud teabe 
jagamiseks kooskõlas Europolile teabe 
edastanud liikmesriigi, liidu asutuse, 
kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni otsusega.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Europol lubab lõigete 1 ja 2 kohaseid 
teabepäringuid üksnes pärast seda, kui ta 

Europol lubab lõigete 1 ja 2 kohaseid 
teabepäringuid üksnes pärast seda, kui ta 



PR\938283ET.doc 53/78 PE513.116v01-00

ET

on saanud Eurojustilt teavet selle kohta, 
millistel liikmesriikide liikmetel, 
asetäitjatel, assistentidel ja Eurojusti 
töötajatel on luba selliseid päringuid 
teostada, ning OLAFilt teavet selle kohta, 
millistel töötajatel on luba selliseid 
päringuid teostada.

on saanud Eurojustilt teavet selle kohta, 
millistel liikmesriikide liikmetel, 
asetäitjatel, assistentidel ja Eurojusti 
töötajatel on luba selliseid päringuid 
teostada.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt b osutab Europoli ja Eurojusti 
eriomasele suhtele, Euroopa Pettustevastase Ameti kaasamine ei ole otstarbekas.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks artikli 36 lõike 4 
kohaldamist ja kooskõlas käesoleva 
peatükiga edastab Europol isikuandmeid 
liidu asutustele, kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele vaid 
juhul, kui seda on vaja Europoli 
eesmärkidega seotud kuritegude 
ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. 
Kui edastatavad andmed on esitanud 
liikmesriik, taotleb Europol asjaomase 
liikmesriigi nõusolekut, välja arvatud 
juhul, kui:

4. Ilma et see piiraks artikli 36 lõike 4 
kohaldamist ja kooskõlas käesoleva 
peatükiga edastab Europol isikuandmeid 
liidu asutustele, kolmandatele riikidele ja 
rahvusvahelistele organisatsioonidele vaid 
juhul, kui seda on vaja Europoli 
eesmärkidega seotud kuritegude 
ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. 
Kui edastatavad andmed on esitanud 
liikmesriik, taotleb Europol asjaomase 
liikmesriigi nõusolekut enne isikuandmete 
edastamist, välja arvatud juhul, kui:

Or. es

Selgitus

Nõusolek peab olema enne isikuandmete edastamist.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõusolekut võib eeldada, sest 
asjaomane liikmesriik ei ole 
edastamisvõimalust sõnaselgelt piiranud, 
või

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Liikmesriigi nõusolek teabe jagamiseks peab olema selge, ilma et see peaks olema eeldatav, 
mistõttu kustutatakse punkt a.
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid, liidu asutused, kolmandad 
riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid 
ei tohi saadud isikuandmeid omakorda 
edastada ilma Europoli sõnaselge 
nõusolekuta.

5. Isikuandmeid võib edastada üksnes 
juhul, kui liikmesriigid, ELi asutused, 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid väljendavad oma 
kohustust selles, et asjaomaseid andmeid 
kasutataks üksnes eesmärkidel, milleks 
need on edastatud. Seega liikmesriigid, 
liidu asutused, kolmandad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid ei tohi 
saadud isikuandmeid omakorda edastada 
ilma Europoli sõnaselge nõusolekuta. 
Käesoleva määrusega kooskõlas peab 
Europol tagama märked isikuandmete 
edastamise, samuti selle põhjuste kohta.

Or. es

Selgitus

Liikmesriigi nõusolek teabe jagamiseks peab olema selge, ilma et see peaks olema eeldatav.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Europol avaldab oma veebilehel 
nimekirja, mis hõlmab kõiki riike ja 
organisatsioone, kellega Europolil on
andmevahetust võimaldavad 
koostöölepingud.

Or. es

Selgitus

Europolile suurema läbipaistvuse andmiseks on vajalik, et Europol avaldaks oma veebilehel 
nimekirja, mis hõlmab kõiki riike ja organisatsioone, kellega tal on andmevahetust 
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võimaldavad koostöölepingud.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse artikli 25 lõigetest 2 või 3 
tulenevaid võimalikke piiranguid, võib 
Europol edastada isikuandmeid otse liidu 
asutustele, kui see on vajalik tema või 
andmeid saava liidu asutuse ülesannete 
täitmiseks.

Võttes arvesse artikli 25 lõigetest 2 või 3 
tulenevaid võimalikke piiranguid, võib 
Europol edastada isikuandmeid otse liidu 
asutustele, kui see on vajalik tema või 
andmeid saava liidu asutuse ülesannete 
täitmiseks. Käesolevat artiklit 
kohaldatakse, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse artiklit 27.

Or. es

Selgitus

Kuna Eurojust on samuti ELi asutus, on oluline viidata, et artiklit kohaldatakse, piiramata 
artiklis 27 esitatud Eurojusti puudutavaid erisätteid.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Europoli ja asjaomase kolmanda riigi 
või rahvusvahelise organisatsiooni vahel 
enne käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva kooskõlas nõukogu otsuse 
2009/371/JSK artikliga 23 sõlmitud 
koostöölepingule.

(c) Europoli ja asjaomase kolmanda riigi 
või rahvusvahelise organisatsiooni vahel 
enne käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva kooskõlas nõukogu otsuse 
2009/371/JSK artikliga 23 sõlmitud 
koostöölepingule. Kõnealused lepingud 
tuleks üle vaadata ja ajakohastada uue 
määruse suhtes hiljemalt kaks aastat 
pärast selle jõustumist.

Or. es
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib tegevdirektor 
anda iga juhtumi puhul eraldi loa 
isikuandmete edastamiseks kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, kui:

2. Erandina lõikest 1 võib tegevdirektor, 
pidades kinni diskreetsuse, 
konfidentsiaalsuse ja proportsionaalsuse 
kohustustest, anda iga juhtumi puhul eraldi 
loa isikuandmete edastamiseks 
kolmandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele, kui:

Or. es

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edastus on vajalik andmete omaniku 
õiguslike huvide tagamiseks juhul, kui 
isikuandmeid edastav liikmesriik nii 
sätestab;

Or. es

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) andmevahetus on oluline 
liikmesriigile või kolmandale riigi 
julgeolekule osutuva kohese ja tõsise ohu 
ennetamiseks.

Or. es
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Selgitus

Konkreetsetel määratud juhtudel on andmevahetuseks oluline kohandada erandeid.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui see on vajalik tema tööülesannete 
täitmiseks, võib Europol töödelda 
eraõiguslikelt isikutelt saadud 
isikuandmeid tingimusel, et andmed on 
esitatud:

1. Kui see on vajalik tema tööülesannete 
täitmiseks, võib Europol töödelda 
eraõiguslikelt isikutelt saadud 
isikuandmeid, Europol võib neid andmeid 
võtta vastu otse, kui eraõiguslikele 
isikutele kohaldatav siseriiklik õigus 
lubab asjaomaste andmete otsest 
edastamist politseiasutustele. Sellisel 
juhul edastab Europol kogu teabe, eriti 
isikuandmeid puudutava teabe, koheselt 
asjaomastele riiklikele üksustele.
Kui siseriikliku õigusega ei nähta ette 
otsest andmevahetust, võib isikuandmeid 
võtta vastu üksnes tingimusel, et andmed 
on esitatud:

Or. es

Selgitus

Europolile on vaja anda paremad volitused eraõiguslike üksustega koostöö tegemiseks, mida 
võib lubada üksnes juhul, kui eraõiguslikele üksustele kohaldatav siseriiklik õigus sellist 
andmevahetust lubab.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) anda käsu kõik andmed parandada, 
blokeerida, kustutada või hävitada, kui 
neid on kasutatud isikuandmete töötlemist
reguleerivaid sätteid rikkudes, ning 

(e) anda käsu kõik andmed parandada, 
blokeerida, kõrvaldada või hävitada, kui 
neid on kasutatud isikuandmete töötlemist 
reguleerivaid sätteid rikkudes, ning 
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teavitada nimetatud meetmetest 
kolmandaid isikuid, kellele andmed on 
avaldatud;

teavitada nimetatud meetmetest 
kolmandaid isikuid, kellele andmed on 
avaldatud;

Or. es

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kehtestada ajutise või tähtajatu 
töötlemiskeelu;

(f) kehtestada haldusnõukogu kuulamisel 
ajutise või tähtajatu töötlemiskeelu

Or. es

Selgitus

Haldusnõukogu rolli lisamine sellise meetme puhul on soovitatav.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa andmekaitseinspektor koostab 
Europoli üle teostatud järelevalvetegevuse 
kohta aastaaruande. Kõnealune aruanne 
moodustab osa määruse (EÜ) nr 45/2001 
artiklis 48 viidatud Euroopa 
andmekaitseinspektori aastaaruandest.

5. Euroopa andmekaitseinspektor koostab 
Europoli üle teostatud järelevalvetegevuse 
kohta aastaaruande. Kõnealune aruanne 
moodustab osa määruse (EÜ) nr 45/2001 
artiklis 48 viidatud Euroopa 
andmekaitseinspektori aastaaruandest. 
Aruanne edastatakse ja esitatakse 
parlamentaarse kontrolli üksusele ning 
edastatakse nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
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kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga XXX.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Parlamentaarse kontrolli üksus
Parlamentaarse kontrolli üksus on 
Euroopa Parlamendi ja riiklike 
parlamentide vahend Europoli tegevuse 
kontrollimiseks, mis on spetsialiseerunud 
ja väikese struktuuriga ning moodustatud 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
(LIBE) ja siseasjade komisjoni esindajast 
või iga liikmesriigi parlamendi 
analoogsest esindajast.

Or. es

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Parlamentaarse kontrolli üksus tuleb 
alati kokku Euroopa Parlamendi hoones 
ning kutsutakse kokku Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni (LIBE) 
poolt. Üksuse esimeesteks on LIBE 
komisjoni esimees ja nõukogu eesistujaks 
oleva liikmesriigi parlamendi esindaja.

Or. es
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide taotluse korral osalevad 
haldusnõukogu esimees ja tegevdirektor 
parlamentide aruteludel, et käsitleda 
Europoliga seotud küsimusi, võttes arvesse 
vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustust.

1. Parlamentaarse kontrolli üksuse
taotluse korral osalevad haldusnõukogu 
esimees ja tegevdirektor üksuse aruteludel, 
et käsitleda Europoliga seotud küsimusi, 
võttes arvesse vaikimis- ja 
konfidentsiaalsuskohustust.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatud 
teavitamis- ja nõupidamiskohustuste 
täitmisele edastab Europol, võttes arvesse 
vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustust, 
Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide 
parlamentidele nende teavitamiseks:

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatud 
teavitamis- ja nõupidamiskohustuste 
täitmisele edastab Europol, võttes arvesse 
vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustust, 
parlamentaarse kontrolli üksusele nende 
teavitamiseks:

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.
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Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Europoli tegevuse üle vastavalt artiklile 
53 parlamentaarse kontrolli teostamiseks 
võib lubada Euroopa Parlamendil ja tema 
esindajatel taotluse korral tutvuda Europoli 
poolt või Europoli kaudu töödeldud 
Euroopa Liidu salastatud teabega ja 
tundliku, kuid salastamata teabega.

1. Europoli tegevuse üle vastavalt artiklile 
53 parlamentaarse kontrolli teostamiseks 
võib lubada parlamentaarse kontrolli 
üksusel taotluse korral tutvuda Europoli 
poolt või Europoli kaudu töödeldud 
Euroopa Liidu salastatud teabega ja 
tundliku, kuid salastamata teabega. 
Asjaomase teabe delikaatse ja salastatud 
olemuse tõttu tuleb Euroopa Parlamendis 
käidelda seda vastavalt Euroopa 
Parlamendi määruses ja eriti selle VIII 
lisas sätestatud korra alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja 
läbipaistvat valikumenetlust.

2. Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu nimekirjast, milles on 
vähemalt kolm haldusnõukogus komisjoni 
esindaja ja kahe teise haldusnõukogu 
liikme esitatud kandidaati, pärast avatud ja 
läbipaistvat valikumenetlust.

Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel 
esindab Europoli haldusnõukogu esimees.

Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel 
esindab Europoli haldusnõukogu esimees.

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi 
ametisse nimetamist võidakse tal paluda 
esineda Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni ees ja vastata selle liikmete 
küsimustele.

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi 
ametisse nimetamist võidakse tal paluda 
esineda parlamentaarse kontrolli üksuse 
ees ja vastata selle liikmete küsimustele.

Or. es
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Selgitus

Komisjoni esindaja haldusnõukogus koos viimase kahe teise liikmega loovad uue komisjoni 
vähemalt kolme kandidaadiga nimekirja koostamiseks tegevdirektori ametissenimetamiseks. 
Komisjoni esindaja on kaasatud, kuna komisjonil on pikk kogemus personali valikus. Lisaks 
kaasatakse parlamentaarse kontrolli üksus parlamentaarse kontrolli tugevdamiseks.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu teatab Euroopa 
Parlamendile oma kavatsusest pikendada 
tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul 
enne sellist pikendamist võidakse
tegevdirektoril paluda esineda Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ees ja 
vastata selle liikmete küsimustele.

5. Haldusnõukogu teatab Euroopa 
Parlamendile oma kavatsusest pikendada 
tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul 
enne sellist pikendamist palutakse
tegevdirektoril esineda parlamentaarse 
kontrolli üksuse ees ja vastata selle 
liikmete küsimustele.

Or. es

Selgitus

Lisaks kaasatakse parlamentaarse kontrolli üksus parlamentaarse kontrolli tugevdamiseks.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb 
komisjoni ettepaneku alusel.

7. Tegevdirektori võib ametist tagandada 
üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb 
parlamentaarse kontrolli üksuse ees aru 
andes.

Or. es

Selgitus

Parlamentaarse kontrolli tugevdamine.
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Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Neljanda tegevdirektori asetäitja kaasamine oli tingitud Europoli ja CEPOLi ühendatusest, 
kuna raportöör ei pea seda sobivaks, jääb kolme direktori asetäitja süsteem alles.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse projekti põhjal koostab 
haldusnõukogu Europoli järgmise 
eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse 
projekti. Europoli tulude ja kulude 
eelarvestuse projekt saadetakse komisjonile 
iga aasta [raamfinantsmääruses sätestatud 
kuupäevaks]. Eelarvestuse lõpliku projekti, 
mis sisaldab ka ametikohtade loetelu kava, 
edastab haldusnõukogu komisjonile,
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. 
märtsiks.

2. Kõnealuse projekti põhjal koostab 
haldusnõukogu Europoli järgmise 
eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse 
projekti. Europoli tulude ja kulude 
eelarvestuse projekt saadetakse komisjonile 
iga aasta [raamfinantsmääruses sätestatud 
kuupäevaks]. Eelarvestuse lõpliku projekti, 
mis sisaldab ka ametikohtade loetelu kava, 
edastab ja esitab haldusnõukogu 
parlamentaarse kontrolli üksusele ning 
edastab komisjonile, nõukogule ja 
riiklikele parlamentidele hiljemalt 31. 
märtsiks.

Or. es
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Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Europol saadab eelarvehalduse ja 
finantsjuhtimise aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 
järgmise eelarveaasta 31. märtsiks.

2. Europol saadab ja esitab eelarvehalduse 
ja finantsjuhtimise aruande 
parlamentaarse kontrolli üksusele ning 
saadab nõukogule ja kontrollikojale 
järgmise eelarveaasta 31. märtsiks.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevdirektor saadab lõpliku 
raamatupidamisaruande ja haldusnõukogu 
arvamuse eelarveaastale järgneva aasta 1. 
juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, kontrollikojale ja 
liikmesriikide parlamentidele.

6. Tegevdirektor saadab ja esitab lõpliku 
raamatupidamisaruande ja haldusnõukogu 
arvamuse eelarveaastale järgneva aasta 1. 
juuliks parlamentaarse kontrolli üksusele 
ja saadab nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ja liikmesriikide 
parlamentidele.

Or. es
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Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja 
oma järeldused aruande kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, liikmesriikide 
parlamentidele ja haldusnõukogule.

2. Komisjon edastab ja esitab 
hindamisaruande ja oma järeldused 
aruande kohta parlamentaarse kontrolli 
üksusele ning edastab nõukogule, 
liikmesriikide parlamentidele ja 
haldusnõukogule.

Or. es
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Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 osutab kaasamise kohustusele parlamentaarse 
kontrolli eeskirjades, mida Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad täitma. 
Selleks luuakse parlamentaarse kontrolli üksus, mida reguleeritakse käesoleva määruse 
artikliga 53.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga teise hindamise käigus käsitleb 
komisjon ka Europoli tulemusi, võttes 
arvesse tema eesmärke, volitusi ja 
ülesandeid. Kui komisjon leiab, et 
Europolile seatud eesmärkidest ja 
ülesannetest lähtuvalt ei ole Europoli 
tegevuse jätkamine enam põhjendatud, 
võib ta teha ettepaneku käesolevat määrust 
muuta või see kehtestuks tunnistada.

3. Iga teise hindamise käigus käsitleb 
komisjon ka Europoli tulemusi, võttes 
arvesse tema eesmärke, volitusi ja 
ülesandeid. Kui komisjon leiab, et 
Europolile seatud eesmärkidest ja 
ülesannetest lähtuvalt ei ole Europoli 
tegevuse jätkamine enam põhjendatud, 
võib ta teha ettepaneku käesolevat määrust 
muuta või see kehtestuks tunnistada. 
Kõnealune ettepanek vaadatakse läbi, 
järgides sama menetluskorda, millega 
käesolev määrus heaks kiideti.

Or. es

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.
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Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

_

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.
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Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Viiteid asendatud otsustele käsitatakse 
viidetena käesolevale määrusele.

Viiteid asendatud otsusele käsitatakse 
viidetena käesolevale määrusele.

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.
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Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Välja jätta kõik viited CEPOLi kohta, kuna raportöör on seisukohal, et Europol ja CEPOL ei 
ole ühinenud.
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SELETUSKIRI

1. ETTEPANEKU TAUST

Euroopa Politseiamet (Europol) loodi esmatasandil 26. juulil 1995. aastal konventsiooniga, 
ainsa sellel ajal Maastrichti lepingu alusel saadavaloleva vahendiga, mille jõustumiseks oli 
vajalik ratifitseerimine kõikide liikmesriikide poolt. Sellise mehhanismi kohaselt võib mis 
tahes muutusi Europoli konventsiooni teha üksnes „protokolliga” – vahendiga, mis tuleb 
esitada liikmesriikide parlamentidele selle hilisemaks ratifitseerimiseks. 

Europoli tulemuslikkuse suurendamiseks ratifitseeriti 2000.–2003. aastatel kolm protokolli. 
Kõnealused protokollid jõustusid ajavahemikus 29. märts kuni 18. aprill 2007. Tegu oli väga 
pika ja keerulise menetlusega. See näitab, kui raske või peaaegu võimatu oli kiiresti 
kohandada Europoli üldist raamistikku, tulemaks toime kiireloomuliste olukordadega, mis 
nõuaksid uute volituste andmist. 

Europolil oli vaja tõhusamat reguleerivat õiguslikku vahendit, mis annaks talle parema 
reageerimisvõime, et võidelda järjest globaalsemate kuritegude vastu. Tänu Amsterdami 
lepingu jõustumisele muutus Euroopa Politseiamet Euroopa Liidu ametiks, millel oli oma 
eelarve ja ühenduse personal. Seetõttu võttis nõukogu 6. aprillil 2009. aastal vastu otsuse, 
millega loodi Euroopa Politseiamet ja tühistati eelnev Europoli konventsioon. 

Lissaboni lepingu jõustumine 1. detsembril 2009. aastal tõi kaasa Euroopa Parlamendi 
kaasotsustusõiguse. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 88 kehtestatakse, et Euroopa 
Parlament ja nõukogu määravad seadusandliku tavamenetluse kohaselt määrusega kindlaks 
Europoli struktuuri, toimimise, tegevusala ja volitused.

Europoli ülesandeks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 kohaselt „toetada ja 
tõhustada liikmesriikide politseiasutuste ja teiste õiguskaitseorganite tegevust ning nende 
vastastikust koostööd kahte või enamat liikmesriiki puudutava raske kuritegevuse, terrorismi 
ning liidu poliitikaga hõlmatud ühist huvi kahjustavate kuritegevuse vormide ennetamisel ja 
nende vastu võitlemisel. Europol aitab liikmesriikide õiguskaitseasutustel teavet vahetada ja 
analüüsib kuritegevust, aidates seega liikmesriikide politseil uurida piiriüleseid juhtumeid.”

Euroopa Ülemkogu „Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike 
teenistuses ja nende kaitsel” julgustas Europoli muutuma „liikmesriikide õiguskaitseasutuste 
vaheliseks teabevahetuse keskuseks ning teenuseosutajaks ja keskkonnaks 
õiguskaitseteenistustele”. Käesoleva määruse vastuvõtmisega võib Stockholmi programm 
täita ühe oma eesmärkidest ja prioriteetidest. 

Võttes arvesse:

– enamiku Euroopa Parlamendis esindatud fraktsioonide korduvalt väljendatud arvamust;

– parlamendis toimunud suulisi teabevahetusi ning CEPOLi ja Europoli haldusnõukogude 
esimeeste kirjalikke teateid;
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– Europoli ja CEPOLi direktorite parlamendis esitatud arvamusi;

– enamiku liikmesriikide justiits- ja siseküsimuste nõukogus 7. juunil 2013. väljendatud 
arvamust.

Kõik mainitud arvamused on Europoli ja CEPOLi ühinemise vastu. 

Raportöör nõustub eespool nimetatud arvamustega, leiab, et määrus, mis käsitleb Euroopa 
Liidu Õiguskaitsekoostöö ja -koolituse Ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks 
otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK, peab viitama üksnes Euroopa Politseiametile 
(Europolile) ja seega tuleb kehtetuks tunnistamise korral võtta arvesse üksnes otsuse 
2009/371/JSK õiguslikku ettepanekut.

Viimase kümne aasta jooksul on ELis raske ja organiseeritud kuritegevus sagenenud ja 
muutunud mitmekülgsemaks. Europoli 2013. aastal koostatud hinnangus organiseeritud 
kuritegevuse ohtude kohta Euroopa Liidus (SOCTA 2013) leiti, et „raske ja organiseeritud 
kuritegevus on järjest dünaamilisem ja keerukam nähtus ning kujutab endast püsivat olulist 
ohtu ELi ohutusele ja õitsengule”. Uuringus tuuakse samuti esile, et „globaliseerumise mõju 
ühiskonnale ja ettevõtetele on aidanud kaasa kuritegevuse uute ja oluliste külgede ilmumisele, 
kus kuritegelikud võrgustikud kasutavad õigustühimikke, internetti ja majanduskriisist 
tulenevaid tingimusi, et luua väiksema riskiga ebaseaduslikke hüvesid.” Internetti, mis on 
suhtlus- ja turustamisvahendiks, värbamise ja finantsteenuse platvormiks, kasutatakse 
kuritegude korraldamiseks ja sooritamiseks. Lisaks aitab see kaasa uute küberkuritegevuse ja 
maksekaardipettuse vormide tekkele, nagu ka laste seksuaalse ärakasutamisega seotud 
materjali levitamisele. 

Seoses organiseeritud kuritegevuse toimimislaadi muutustega Euroopa Liidus on oluline esile 
tuua, et praegu on organiseeritud kuritegelike rühmituste eesmärgiks oma tulu võimalikult 
palju suurendada, mistõttu nad sooritavad erinevaid kuritegusid, nagu inimkaubandus, 
ebaseaduslik uimasti- ja relvakaubandus, finantskuriteod (nt korruptsioon), pettused ja 
rahapesu ning küberkuriteod. Kõik nimetatud kuriteod ei ohusta mitte üksnes Euroopa 
kodanike isiklikku ja majanduslikku julgeolekut, vaid tekitavad ka ebaseaduslikku tulu, mis 
tugevdab kuritegelike võrgustike võimu ja jätavad avaliku sektori asutused ilma rohkem kui 
vajalikest sissetulekutest. Terrorism kujutab ELi julgeolekule jätkuvalt suurt ohtu, kuna 
Euroopa ühiskonnad on terroriaktide suhtes endiselt haavatavad. 

Euroopa kodanike murede hulgas on kuritegevus viiendal kohal. Samuti tunnevad kodanikud 
end ohustatuna küberkuritegevusest, mis suureneb kiiresti ja võib õõnestada usaldust 
internetiteenuste vastu ning tekitada olulist kahju Euroopa Liidu majandusele. Seetõttu alustas 
11. jaanuaril 2013. aastal tööd küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus EC3, mis 
allub Euroopa Politseiametile, olles küberkuritegude vallas selle koordineerimisvahendiks.
Kõikidel eespool nimetatud põhjustel on koostöö ja teabevahetuse mõttes tõhus ja tulemuslik 
Euroopa Politseiamet oluline.

2. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 on ettepaneku õiguslik alus.
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3. EESMÄRGID JA SISU

Esildatud ettepanek määrab selgelt Europoli tegevusala, tema ülesanded ja liikmesriikidega 
tehtava koostöö korralduse. Lisaks on ettepaneku eesmärgiks

1. viia Europol vastavusse Lissaboni lepingu nõuetega, kehtestades talle määrusega 
õigusraamistiku ning luues Europoli tegevuse Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide poolse kontrollimehhanismi;

2. parandada Europoli juhtimist selle tulemuslikkust suurendades;

3. muuta Europoli ülesehitus andmekaitse valdkonnas jõulisemaks, tehes Euroopa 
andmekaitseinspektorile ülesandeks Europoli isikuandmete töötluse täiesti sõltumatu 
järelevalve;

4. teabevahetuse tugevdamine.

Nende eesmärkide täitmiseks on määruses arvesse võetud järgmist.

3.1. Europoli kohandamine Lissaboni lepinguga ja parlamentaarne kontroll

Määrus tagab, et Europoli tegevust kontrollivad ELi kodanike demokraatlikult valitud 
esindajad. Kavandatud eeskirjad on kooskõlas komisjoni teatisega, mis käsitleb menetlusi, 
millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli 
tegevust.

Kõnealune parlamentaarne kontroll on sätestatud käesoleva määruse artiklis 53, lisaks leidub 
sellele mitmeid viiteid ülejäänud artiklites.

Parlamentaarse kontrolli üksus on Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahend 
Europoli tegevuste kontrollimiseks, mis toimub parlamentaarse kontrolli üksuse kaudu, mis 
on spetsialiseerunud ja väikese struktuuriga ning moodustatud Euroopa Parlamendi pädeva 
komisjoni (LIBE) ja siseasjade komisjoni esindajast või iga liikmesriigi parlamendi 
analoogsest esindajast. Kõnealune kontrolliüksus on Euroopa Parlamendi hoones alati 
teretulnud, selle kutsub kokku Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni (LIBE) esimees ning 
seda juhivad kaasesimeestena LIBE komisjoni esimees ja nõukogu eesistuja liikmesriigi 
parlamendi esindaja. 

Parlamentaarse kontrolli üksusele esitatakse ja selles arutatakse järgmisi dokumente:

– Europoli tegevuse aastaaruanne,
– aasta töökava ja mitmeaastane töökava ja
– Euroopa andmekaitseinspektori aastaaruanne Europoli järelevalve tegevuse kohta.

Lisaks võib sama struktuur kutsuda valitud kandidaadi Europoli tegevdirektoriks, et teha 
avaldus ja anda teavet ülesannete täitmise kohta. 

Eespool nimetatud artiklis 53 on esile toodud asjaolu, et haldusnõukogu esimees ja 



PE513.116v01-00 76/78 PR\938283ET.doc

ET

tegevdirektor tulevad parlamentaarse kontrolli üksuse palvel selle ette Europoliga seotud 
küsimuste arutamiseks. Samuti saavad Euroopa Parlament ja riiklikud parlamendid 
teavitamise eesmärgil ohuhinnangud, strateegilised analüüsid ja üldolukorra aruanded, mis on 
seotud Europoli eesmärkidega, samuti Europoli tellitud uuringute ja hindamiste tulemused.

Samas ei saa unustada, et Euroopa Parlament peab täitma oma eelarvepädevat funktsiooni; 
eelkõige on tema ülesanne esitada parlamendis eelarvutused ning eelarve- ja 
finantshaldusaruanne ning kinnitada tegevdirektori tegevus eelarve rakendamisel.

3.2. Juhtimise parandamine

Määrusega parandatakse Europoli juhtimist, kuna sellega suurendatakse Europoli 
tulemuslikkust, ratsionaliseeritakse menetluskord, eriti seoses haldusnõukogu ja 
tegevdirektoriga. Haldusnõukogu hea töö tagamiseks on lisaks esindatud komisjon ja 
liikmesriigid kumbki ühe liikmega. 

Tänu aastatepikkusele kogemusele tõestatud tegevuse tõhususe ja tulemuslikkuse tõttu jäävad 
liikmesriike esindavad haldusnõukogu liikmed iga liikmesriigi politseijuhtideks või 
politseiüksuste juhtimise kogemuse ja politseikoostööalaste teadmiste tõttu liikmesriikide 
poolt määratud isikuteks, kellel on võimalus nimetada ise asendusliige, kes tema puudumise 
korral täisliiget asendaks. Haldusnõukogu ülesannete hulka kuulub igal aastal järgmise aasta 
töökava, mitmeaastase töökava, Europoli aastaeelarve, tegevuse ühendatud aastaaruande ning 
Europolile rakendatavate finantsnormide heakskiitmine. Asutus vastutab tegevdirektori 
ametisse nimetamise eest vähemalt kolme kandidaadiga nimekirja põhjal, mille on koostanud 
komisjon, mis koosneb Euroopa Komisjoni esindajast haldusnõukogus ja kahest teisest 
haldusnõukogu liikmest.

Haldusnõukogu võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud erandjuhtudel, 
mis muudab organi tõhusamaks ja selle töö kiiremaks.

Tegevdirektor on Europoli seaduslik esindaja ja juht, kelle ülesanne on tagada ameti tõhus 
toimimine. Tegevdirektor täidab oma ülesandeid täiesti sõltumatult ja tagab, et Europol täidab 
käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Tegevdirektor vastutab eelkõige haldusnõukogule 
otsuse vastuvõtmiseks esitatavate eelarve ja tegevuskavade ettevalmistamise ning Europoli 
aasta ja mitmeaastase töökava ning muude tegevuskavade rakendamise eest.

Määrusega kehtestatakse Europoli riikliku üksuse roll Europoli siseriiklike huvide tagaja ja 
kaitsjana, olles Europoli ja pädevate asutuste vaheliseks kontaktpunktiks ning kindlustades 
seega oma tsentraliseeritud ja samas koordineeriva rolli liikmesriikide koostöös Europoliga ja 
Europoli vahendusel, tagades seega liikmesriikide ühtse vastuse Europoli nõuetele.

3.3. Tugevam andmekaitsealane ülesehitus 

Europoli tegevuse suhtes kohaldatavat isikuandmete kaitse korda muudetakse rangemaks.

• Sisse tuuakse Euroopa andmekaitseinspektor, kes on täiesti sõltumatu. Tal on olulised 
volitused kaebustega tegelemiseks ja nende uurimiseks, käesoleva määruse sätete 
rakendamise jälgimiseks ja tagamiseks, Europoli hindamiseks kõikide isikuandmete 
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käsitlemist puudutavate küsimuste osas, tegevuste registri hoidmiseks ja teda teavitatud 
käsitluste eelkontrolli tegemiseks.
• Ohvrite, tunnistajate, kahtlusaluste hulka mittekuuluvate isikute ja alaealiste 
isikuandmete töötlemine on keelatud, välja arvatud hädavajaduse korral. Selline piirang 
kehtib ka rassilist ja etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usku ja veendumusi, ametiühingusse 
kuulumist ning tervislikku seisundit ja seksuaalelu käsitlevate andmete (tundlike 
isikuandmete) kohta. Lisaks võib Europol tundlikke isikuandmeid töödelda vaid juhul, kui 
sellised andmed täiendavad muid Europolis juba töödeldavaid isikuandmeid.

• Liikmesriikidele võimaldatakse kaudset juurdepääsu Europolis säilitatavatele 
operatiivanalüüsis kasutatavatele isikuandmetele, s.t neil võimaldatakse saada teavet ainult 
päringutabamuste või nende puudumise kohta: automaatne võrdlus annab tulemuseks 
päringuobjekti olemasolu, kui päringu saatnud liikmesriigi valduses olevad andmed kattuvad 
Europoli valduses olevate andmetega. Asjakohased isiku- või juhtumiga seotud andmed 
esitatakse üksnes eraldi järelpäringu alusel.

• Läbipaistvuse suurendamiseks parandatakse üksikisikute õigusi seoses Europolis 
säilitatavatele isikuandmetele juurdepääsuga. Teave, mille Europol peab esitama oma 
andmetega tutvumist taotlevale üksikisikule, on loetletud määruses.

• Ettepanekuga kehtestatakse selged normid andmekaitsealaste kohustuste jagamiseks; 
nimelt antakse Europolile vastutus vaadata perioodiliselt läbi isikuandmete säilitamise 
vajadus.

• Logimis- ja dokumenteerimiskohustust laiendatakse lisaks andmetega tutvumisele ka 
teistele andmetöötlustoimingutele: kogumisele, muutmisele, juurdepääsule, avalikustamisele, 
ühendamisele ja kustutamisele. Andmete kasutamise paremaks kontrollimiseks ning selleks, 
et oleks selgem, kes andmeid on töödelnud, keelatakse määrusega logide muutmine.

• Europolil on õigus töödelda eraõiguslikelt isikutelt saadud isikuandmeid sedavõrd, kui 
see on vajalik oma ülesannete täitmiseks. Lisaks võib Europol võtta eraõiguslikelt isikutelt 
andmeid vastu otse, kui eraõiguslikele isikutele kohaldatav siseriiklik õigus lubab asjaomaste 
andmete otsest edastamist politseiasutustele. Sellisel juhul edastab Europol kogu teabe, eriti 
isikuandmeid puudutava teabe, koheselt asjaomastele riiklikele üksustele.

• Iga isik võib pöörduda Europoli poole, et taotleda hüvitist isikuandmete ebaseadusliku 
töötlemise ja muude käesoleva määrusega vastuolus olevate toimingute tegemise eest. Sellisel 
juhul on põhjustatud kahju eest solidaarselt vastutavad Europol ja liikmesriik, kus kahju 
tekitati. Seejuures on Europol vastutav vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 340 ja Euroopa Liidu liikmesriik vastavalt oma siseriiklikule õigusele.

• Riiklikud andmekaitse asutused vastutavad siiski endiselt sisendi järelevalve eest ning 
isikuandmete Europolilt saamise või asjaomase liikmesriigi poolt talle saatmise eest. Samuti 
vastutavad nad selle kontrollimise eest, kas asjaomane sisend, vastuvõtt või edastamine rikub 
andmesubjekti õigusi.

• Määrusega nähakse ette, et Europolile edastatud ja seal töödeldud isikuandmete üle 
tehakse teataval määral „ühisjärelevalvet”. Teatavates küsimustes, millega seoses tuleb 
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kaasata liikmesriigi ametiasutusi, ning selleks, et käesolevat määrust kohaldataks ühtlaselt 
kogu Euroopa Liidus, peaksid Euroopa andmekaitseinspektor ja riiklikud järelevalveasutused 
tegema koostööd, tegutsedes igaüks oma pädevuse piires.

3.4. Teabevahetuse tõhustamine

Määruse eesmärgiks on liikmesriikide poolt Europolile antavat teavet tõhustada. Selleks 
suurendatakse liikmesriikide vajadust esitada Europolile asjakohaseid andmeid. Selle tarbeks 
on siseriiklik üksus liikmesriikide kontaktpunktiks Europoliga. 

Tänu määrusega kehtestatavale teabevahetussüsteemile saavutatakse kõrged standardid 
julgeoleku ja andmete kaitse osas kogu konkreetset liiki teabele rakenduvate menetluslike 
tagatistega. Määruses sätestatakse üksikasjalikult andmetöötlustegevuse eesmärgid 
(ristkontroll, strateegilised analüüsid ja erijuhtudel muud üldised operatiivanalüüsid), 
teabeallikad ja andmetele juurdepääsu omavad isikud. Samuti loetletakse isiku ja huvipoolte 
andmete kategooriad, mida võib eriomase teabe käsitlemiseks koguda. Kõrged 
andmekaitsestandardid tagatakse ka määrusega Euroopa andmekaitseinspektorile antavate 
õiguste osas.

4. MÕJU HINDAMINE

Europoliga seotud mõju hindamine põhines kahel poliitilisel eesmärgil: liikmesriikidelt 
Europolile saadetava teabehulga suurendamine ning sellise andmetöötluskeskkonna loomine, 
mis lubaks Europolil liikmesriike tõsiste kuritegude ja terrorismi ennetamises ja selle vastu 
võitlemises täielikult aidata. Esimese eesmärgi puhul kaaluti kahte poliitilist valikuvõimalust: 
i) muuta selgemaks liikmesriikide juriidiline kohustus esitada Europolile andmeid, näha ette 
stiimulid ja kehtestada aruandlusmehhanism liikmesriikide osalemise kohta ning ii) anda 
Europolile juurdepääs õiguskaitse valdkonna asjaomastele riiklikele andmebaasidele, 
võimaldades tal saada teavet päringutabamuste või nende puudumise kohta. 
Andmetöötluskeskkonna poliitilise eesmärgi puhul hinnati kahte poliitilist valikut: i) kaks 
olemasolevat analüüsimiseks koostatud tööfaili ühendatakse üheks failiks ja ii) uues 
andmetöötluskeskkonnas luuakse isikuandmete kaitse põhimõtete rakendamise menetluslikud 
tagatised, pöörates erilist tähelepanu lõimitud eraelu kaitsele.

Komisjoni kehtestatud metodoloogia alusel hinnati kõiki valikuid talitustevahelise juhtrühma 
abiga, pöörates tähelepanu julgeolekule ja põhiõigustele avalduvale mõjule. 

Hinnangu kohaselt suurendab eelistatud valikuvõimaluse elluviimine Europoli kui asutuse 
suutlikkust igakülgselt toetada Euroopa Liidu õiguskaitseametnike tööd.

5. MÕJU EELARVELE

Ametikohtade lõplik arv ja üldeelarve sõltuvad nii komisjonisisesest detsentraliseeritud 
asutuste ajavahemiku 2014–2020 ressursivajaduste läbivaatamise tulemustest kui ka 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste tulemustest, pöörates eritähelepanu 
„tegelike vajaduste” hindamisele praeguses olukorras, kus esineb konkureeriv nõudlus väga 
piiratud eelarvevahenditele ning kohustus asutuste personali 5 % vähendada.


