
PR\938283FI.doc PE513.116v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

2013/0091(COD)

19.6.2013

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston 
päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra



PE513.116v01-00 2/84 PR\938283FI.doc

FI

PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit
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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 
2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0173),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 88 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0094/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö-
ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä 

neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 
2005/681/YOS kumoamisesta

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

kumoamisesta
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Or. es

Perustelu

Esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin yhdistäminen ole järkevää, sillä vaikka 
molemmat toimivatkin politiikan alalla, niiden EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvät tavoitteet ja tehtävät ovat hyvin erilaiset. Tämä perustelu koskee kaikkia 
jäljempänä esitettyjä tarkistuksia, joissa asianomainen kohta poistetaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Laajat rikollis- ja terroristiverkostot 
muodostavat vakavan uhkan unionin 

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun otetaan huomioon Europolin ja 
CEPOLin tehtävien väliset yhteydet, 
näiden virastojen toimintojen 
yhdistäminen ja järkeistäminen parantaisi 
operatiivisen toiminnan vaikuttavuutta, 
koulutuksen merkityksellisyyttä ja 
unionin poliisiyhteistyön tehokkuutta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin tehostaa Europolin 
toimintaa unionin tietojenvaihdon 
keskipisteenä, jäsenvaltioille olisi 
asetettava selkeät velvoitteet toimittaa 
Europolille tiedot, jotka se tarvitsee 
tavoitteidensa toteuttamiseksi. Näiden 
velvoitteiden täyttämisen yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että niiden toimittamat 
tiedot ovat merkityksellisiä sellaisten 
rikosten torjunnassa, jotka on 
asianomaisissa unionin politiikan 
välineissä määritelty strategisiksi ja 
operatiivisiksi painopisteiksi. 
Jäsenvaltioiden olisi myös toimitettava 
Europolille jäljennös toisten 
jäsenvaltioiden kanssa kahden- tai 
monenvälisesti vaihdetuista tiedoista, jotka 
koskevat Europolin toimivaltaan kuuluvia 
rikoksia. Samalla Europolin olisi lisättävä 
tukeaan jäsenvaltioille, jotta niiden 
keskinäistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 
voidaan tehostaa. Europolin olisi esitettävä 
kaikille unionin toimielimille ja 
kansallisille parlamenteille 
vuosikertomus, jossa selvitetään, minkä 
verran tietoja kukin jäsenvaltio on sille 
toimittanut.

(11) Jotta voitaisiin tehostaa Europolin 
toimintaa unionin tietojenvaihdon 
keskipisteenä, jäsenvaltioille olisi 
asetettava selkeät velvoitteet toimittaa 
Europolille tiedot, jotka se tarvitsee 
tavoitteidensa toteuttamiseksi. Näiden 
velvoitteiden täyttämisen yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että niiden toimittamat 
tiedot ovat merkityksellisiä sellaisten 
rikosten torjunnassa, jotka on 
asianomaisissa unionin politiikan 
välineissä määritelty strategisiksi ja 
operatiivisiksi painopisteiksi. 
Jäsenvaltioiden olisi myös toimitettava 
Europolille jäljennös toisten 
jäsenvaltioiden kanssa kahden- tai 
monenvälisesti vaihdetuista tiedoista, jotka 
koskevat Europolin toimivaltaan kuuluvia 
rikoksia. Samalla Europolin olisi lisättävä 
tukeaan jäsenvaltioille, jotta niiden 
keskinäistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 
voidaan tehostaa.

Or. es

Perustelu

Europolilla ei saa olla valtuuksia tarkastella tai arvioida jäsenvaltioita.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Jotta voitaisiin varmistaa Europolin ja 
jäsenvaltioiden tehokas yhteistyö, 
kuhunkin jäsenvaltioon olisi perustettava 
kansallinen yksikkö. Tässä asetuksessa on 
säilytettävä Europolin kansallisten 
yksiköiden tehtävä kansallisten etujen 
takaajana ja puolustajana virastossa. 
Kansallisten yksiköiden on pysyttävä 
yhteyspisteenä Europolin ja 
toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta 
voidaan taata yksiköiden keskitetty ja 
koordinoiva rooli kaikessa jäsenvaltioiden 
Europolin kanssa ja sen välityksellä 
tekemässä yhteistyössä ja jotta voidaan 
varmistaa jäsenvaltion kyky vastata 
yhtenäisesti Europolin pyyntöihin. Jotta 
voitaisiin vahvistaa jatkuva ja tehokas 
tietojenvaihto Europolin ja kansallisten 
yksiköiden välillä ja helpottaa niiden 
yhteistyötä, kunkin kansallisen yksikön 
olisi lähetettävä Europoliin ainakin yksi 
yhteyshenkilö.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voitaisiin varmistaa, että
unionin tasolla annettava lainvalvonta-
alan koulutus on laadukasta, 

Poistetaan.
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koordinoitua ja yhdenmukaista, 
Europolin olisi toimittava unionin 
lainvalvonta-alan koulutuspolitiikan 
mukaisesti. Unionin tasolla annettavan 
koulutuksen olisi oltava kaikkien 
lainvalvontaviranomaisten saatavilla 
arvoasteesta riippumatta. Europolin olisi 
varmistettava, että koulutusta arvioidaan 
ja että koulutustarpeiden arviointia 
koskevat päätelmät otetaan huomioon 
suunnittelussa, jotta voidaan vähentää 
päällekkäisyyttä. Europolin olisi 
edistettävä unionin tasolla annettavan 
koulutuksen tunnustamista 
jäsenvaltioissa.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
oltava edustettuina Europolin 
hallintoneuvostossa, jotta ne voivat 
tehokkaasti valvoa sen toimintaa.
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päätetään koulutukseen liittyvistä 
kysymyksistä. Hallintoneuvoston olisi 
saatava neuvoja tiedekomitealta, kun on 
kyse koulutukseen liittyvistä teknisistä 
kysymyksistä.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Esittelijän mielestä Europolin sisäisen avoimuuden ja demokratian kannalta ei ole 
tarkoituksenmukaista luoda johtokuntaa.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan kunnioittaa tietojen 
omistajuutta ja tietosuojaa, jäsenvaltioiden 
sekä kolmansien maiden viranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen olisi voitava 
määrittää ne tarkoitukset, joita varten 
Europol voi käsitellä niiden toimittamia 
tietoja, ja rajoittaa oikeuksia päästä näihin 
tietoihin.

(21) Jotta voidaan kunnioittaa tietojen 
omistajuutta ja tietosuojaa, jäsenvaltioiden 
sekä kolmansien maiden viranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen olisi voitava 
määrittää ne tarkoitukset, joita varten 
Europol voi käsitellä niiden toimittamia 
tietoja, ja rajoittaa oikeuksia päästä näihin 
tietoihin. Tällä rajoituksella lisätään 
avoimuutta ja oikeudellista varmuutta, 
joilla on suuri merkitys poliisiyhteistyön 
alalla.

Or. es

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
viitataan Europolin ja Eurojustin erityiseen suhteeseen, joten OLAFin lisääminen tähän ei ole 
asianmukaista.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Toiminnan tehokkuuden 
varmistamiseksi Europolin olisi voitava 
vaihtaa kaikkia tietoja, henkilötietoja 
lukuun ottamatta, muiden unionin elinten, 
kolmansien maiden 
lainvalvontaviranomaisten ja lainvalvonta-
alan koulutuslaitosten ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa siltä osin kuin on tarpeen 
sen tehtävien suorittamiseksi. Koska 
yrityksillä ja niiden etujärjestöillä, valtiosta 
riippumattomilla järjestöillä ja muilla 
yksityisillä osapuolilla on asiantuntemusta 
ja tietoja, joilla on välitöntä merkitystä 
vakavan rikollisuuden ja terrorismin 
ehkäisemisen ja torjunnan kannalta, 
Europolin olisi voitava vaihtaa tällaisia 
tietoja myös yksityisten osapuolten kanssa. 

(25) Toiminnan tehokkuuden 
varmistamiseksi Europolin olisi voitava 
vaihtaa kaikkia tietoja, henkilötietoja 
lukuun ottamatta, muiden unionin elinten, 
kolmansien maiden 
lainvalvontaviranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa siltä osin 
kuin on tarpeen sen tehtävien 
suorittamiseksi. Koska yrityksillä ja niiden 
etujärjestöillä, valtiosta riippumattomilla 
järjestöillä ja muilla yksityisillä osapuolilla 
on asiantuntemusta ja tietoja, joilla on 
välitöntä merkitystä vakavan rikollisuuden 
ja terrorismin ehkäisemisen ja torjunnan 
kannalta, Europolin olisi voitava vaihtaa 
tällaisia tietoja myös yksityisten osapuolten 
kanssa. Tällaisesta tietojenvaihdosta on 
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Jotta voitaisiin ehkäistä ja torjua verkko- ja 
tietoturvallisuuden poikkeamiin liittyvää 
verkkorikollisuutta, Europolin olisi 
[toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen 
verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi 
koko unionissa] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
mukaisesti voitava tehdä yhteistyötä ja 
vaihtaa tietoja, henkilötietoja lukuun 
ottamatta, verkko- ja tietoturvallisuudesta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
kanssa.

aina tiedotettava asianomaiselle 
kansalliselle yksikölle tai kansallisille 
yksiköille. Jos vaihdettavat tiedot liittyvät 
erityisellä tavalla jäsenvaltioon tai 
konkreettisiin toimielimiin tai laitoksiin, 
tästä on tiedotettava hallintoneuvostolle, 
jonka on annettava asiaa koskeva 
lausunto. Jotta voitaisiin ehkäistä ja torjua 
verkko- ja tietoturvallisuuden poikkeamiin 
liittyvää verkkorikollisuutta, Europolin 
olisi [toimenpiteistä yhteisen 
korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan 
varmistamiseksi koko unionissa] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin mukaisesti voitava tehdä 
yhteistyötä ja vaihtaa tietoja, henkilötietoja 
lukuun ottamatta, verkko- ja 
tietoturvallisuudesta vastaavien 
kansallisten viranomaisten kanssa.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Europolin olisi voitava vaihtaa 
henkilötietoja muiden unionin elinten 
kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen 
tehtävien suorittamiseksi.

(26) Europolin olisi voitava vaihtaa 
henkilötietoja muiden unionin elinten 
kanssa siinä määrin kuin on tarpeen sen 
tehtävien suorittamiseksi. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu kannattaa tämän 
ristikkäisen tietojenvaihdon rajoittamista 
henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet tai 
joiden epäillään voivan syyllistyä 
rikoksiin, jotka kuuluvat Europolin 
toimivaltaan.

Or. es
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Perustelu

On tärkeää rajoittaa Europolin valtuuksia vaihtaa henkilötietoja muiden unionin elinten 
kanssa. Se on rajoitettava ainoastaan henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet tai joiden epäillään 
voivan syyllistyä rikoksiin, jotka kuuluvat Europolin toimivaltaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Viraston erityisluonteen vuoksi sillä 
on oltava oma erityinen säännöstönsä, 
jolla voidaan taata tietosuoja ja jota on 
aina sovellettava ensisijaisesti Euroopan 
unioniin ja sen virastoihin yleisesti 
sovellettaviin sääntöihin nähden. Näin 
ollen tietosuojaa koskeviin yleisiin 
sääntöihin tehtäviä uudistuksia on 
sovellettava Europoliin mahdollisimman 
pian ja 
– viimeistään kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun uudet yleiset säännöt tulevat 
voimaan
– kyseinen tietosuojaan sovellettavien 
Europolin erityissääntöjen ja EU:n 
sääntöjen yhdenmukaistaminen on 
tehtävä ennen kuin kaksi vuotta on 
kulunut siitä, kun asiaa koskeva sääntö 
on hyväksytty.

Or. es

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Europolin tehtävien ja pääjohtajan 
aseman luonteen vuoksi pääjohtajaa 
voidaan pyytää antamaan lausunto ja 

(50) Europolin tehtävien ja pääjohtajan 
aseman luonteen vuoksi pääjohtajaa on 
pyydettävä antamaan lausunto ja 
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vastaamaan toimivaltaisen Euroopan 
parlamentin valiokunnan esittämiin 
kysymyksiin ennen kuin hänet nimitetään 
tehtäväänsä tai ennen kuin hänen 
toimikauttaan jatketaan. Pääjohtajan olisi 
myös esiteltävä vuosikertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Lisäksi 
Euroopan parlamentin olisi voitava pyytää 
pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
hoidosta.

vastaamaan parlamentaarisen 
valvontaelimen esittämiin kysymyksiin 
ennen kuin hänet nimitetään tehtäväänsä tai 
ennen kuin hänen toimikauttaan jatketaan. 
Pääjohtajan olisi myös esiteltävä 
vuosikertomus mainitulle 
parlamentaariselle valvontaelimelle ja 
neuvostolle. Lisäksi Euroopan parlamentin 
olisi voitava pyytää pääjohtajaa 
raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa viitataan siihen, että 
asetukseen on sisällytettävä säännös parlamentaarisesta valvonnasta, jota Euroopan 
parlamentti toteuttaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tätä varten perustetaan 
parlamentaarinen valvontaelin, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö-
ja -koulutusviraston perustaminen

Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyöviraston

perustaminen
1. Perustetaan Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto, 
jäljempänä ’Europol’, jonka tavoitteena on 
parantaa Euroopan unionin 
lainvalvontaviranomaisten keskinäistä 

1. Perustetaan Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyövirasto, jäljempänä 
’Europol’, jonka tavoitteena on tukea ja 
tehostaa jäsenvaltioiden 
poliisiviranomaisten ja muiden 
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yhteistyötä, lujittaa ja tukea niiden toimia 
sekä laatia yhdenmukainen 
eurooppalainen koulutuspolitiikka.

lainvalvontaviranomaisten toimintaa ja 
niiden keskinäistä yhteistyötä, jolla 
ehkäistään ja torjutaan kahta tai 
useampaa jäsenvaltiota koskevaa vakavaa 
rikollisuutta, terrorismia ja johonkin 
unionin politiikkaan kuuluvaa yhteistä 
etua vahingoittavia rikollisuuden 
muotoja.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja CEPOLin 
yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Europol toimii yhteistyössä kunkin 
jäsenvaltion 7 artiklan mukaisesti 
perustettavan tai nimettävän yhden 
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kansallisen yksikön kanssa.

Or. es

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ kaikkia jäsenvaltioiden 
poliisiviranomaisia ja muita 
lainvalvontayksiköitä, jotka ovat 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vastuussa rikosten ehkäisemisestä ja 
torjunnasta;

a) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla’ jäsenvaltioiden näin 
nimeämiä poliisiviranomaisia ja muita 
lainvalvontayksiköitä, jotka ovat 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vastuussa Europolin toimivaltaan 
kuuluvien rikosten ehkäisemisestä ja 
torjunnasta.

Or. es

Perustelu

Uusi määritelmä on laajempi ja kattaa näin kaikki jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’analyysilla’ tietojen keräämistä, 
käsittelyä tai käyttöä, jonka tarkoituksena 
on avustaminen rikostutkinnassa;

b) ’analyysilla’ tietojen keräämistä, 
käsittelyä tai käyttöä, jonka tarkoituksena 
on avustaminen rikostutkinnassa, sekä 
minkä tahansa muun 4 artiklassa 
tarkoitetun tehtävän täyttämisessä;

Or. es
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Perustelu

Termiä ’analyysi’ on tarkennettava, koska sillä ei voida viitata ainoastaan rikostutkinnassa 
avustamiseen vaan siihen on sisällyttävä myös mahdollisuus suorittaa yksittäisiä analyyseja, 
kuten esimerkiksi SOCTA- ja TE-SAT-selvityksissä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Europol tukee, kehittää, tarjoaa ja 
koordinoi lainvalvontaviranomaisille 
tarkoitettua koulutustoimintaa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LAINVALVONTAYHTEISTYÖHÖN 
LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

TOIMINNAT

Or. es

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtävät Toiminnat
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1. Europol on Euroopan unionin virasto, 
jonka tehtävänä on tämän asetuksen 
mukaisesti:

1. Europol on Euroopan unionin virasto, 
jonka toimintoja ovat tämän asetuksen 
mukaisesti:

Or. es

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä niitä 
koskevista tiedoista ja rikosten 
keskinäisistä yhteyksistä;

b) ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä 
Europolin kansallisten yksiköiden 
välityksellä niitä koskevista tiedoista ja 
rikosten keskinäisistä yhteyksistä;

Or. es

Perustelu

Lisätään kansalliset yksiköt, sillä ne ovat yhteyspisteenä Europolin ja jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) toimittaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen V osaston nojalla 
perustetuille unionin elimille ja Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) 
rikostiedustelutietoja ja analyysitukea, jos 
se on välttämätöntä Europolin tehtävien 
suorittamiseksi, ja edellyttäen että 
asianomainen valtio, jota tämä tietojen ja 
tuen toimittaminen koskee, on antanut 
suostumuksensa.

Or. es

Perustelu

Kun on kysymys luottamuksellisista tiedoista, tarvitaan aina sen jäsenvaltion suostumus, jota 
tietojen toimittaminen koskee.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) avustaa jäsenvaltioissa tehtävää 
tutkintaa erityisesti välittämällä 
kansallisille yksiköille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot;

Or. es
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Europol voi avustaa kaikessa yhteisen 
tutkintaryhmän toiminnassa ja vaihtaa 
tietoja kaikkien sen jäsenten kanssa sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyissä 
rajoissa, jonka alueella yhteinen 
tutkintaryhmä toimii.

2. Europol voi avustaa kaikessa yhteisen 
tutkintaryhmän toiminnassa ja vaihtaa 
tietoja kaikkien sen jäsenten kanssa sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyissä 
rajoissa, jonka alueella yhteinen 
tutkintaryhmä toimii. Europolin 
henkilöstö ei saa osallistua 
lainvalvontatoimenpiteiden soveltamiseen.

Or. es

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteisen tutkintaryhmän 
muodostavien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on
annettava hyväksyntänsä Europolin 
osallistumiselle kyseiseen 
tutkintaryhmään, ja tämä suostumus on 
esitettävä Europolin johtajan etukäteen 
allekirjoittamassa asiakirjassa, joka 
liitetään yhteisen tutkintaryhmän 
perustamista koskevaan sopimukseen.

Or. es
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellisessä kohdassa mainitussa 
liitteessä vahvistetaan ehdot, jotka 
koskevat Europolin henkilöstön 
osallistumista yhteiseen tutkintaryhmään, 
mukaan lukien henkilöstön etuoikeuksia 
ja koskemattomuutta koskevat säännökset 
sekä henkilöstön mahdollisesta 
sääntöjenvastaisesta toiminnasta 
aiheutuvat vastuut.

Or. es

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Yhteiseen tutkintaryhmään 
osallistuvaan Europolin henkilöstöön 
sovelletaan heihin mahdollisesti 
kohdistuvien tai heidän mahdollisesti 
tekemiensä rikkomusten osalta sitä 
lainsäädäntöä, jota sovelletaan vastaavia 
toimintoja kyseisessä jäsenvaltiossa 
toteuttaviin yhteisen tutkintaryhmän 
jäseniin siinä jäsenvaltiossa, jossa
yhteinen tutkintaryhmä harjoittaa 
toimintaansa.

Or. es



PR\938283FI.doc 27/84 PE513.116v01-00

FI

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Yhteiseen tutkintaryhmään 
osallistuva Europolin henkilöstö voi 
vaihtaa tutkintaryhmän jäsenten kanssa 
tietoja, jotka ovat peräisin Europolin 
tiedontallennusjärjestelmistä. Jos 
kysymyksessä on 7 artiklassa tarkoitettu 
suora yhteydenpito, Europolin on 
tiedotettava samanaikaisesti sekä 
yhteisessä tutkintaryhmässä edustettuina 
olevien jäsenvaltioiden Europolin 
kansallisille yksiköille että niiden 
jäsenvaltioiden Europolin kansallisille 
yksiköille, jotka toimittivat nämä tiedot.

Or. es

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Tiedot, jotka ovat Europolin 
henkilöstön jäsenen hallussa hänen 
kuuluessaan yhteiseen tutkintaryhmään, 
voidaan tallentaa johonkin Europolin 
tiedontallennusjärjestelmään Europolin 
kansallisten yksiköiden välityksellä, 
edellyttäen että tiedot antanut 
toimivaltainen viranomainen antaa tälle 
hyväksyntänsä ja ottaa tästä vastuun.

Or. es
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Vahvistetaan kansallisia yksiköitä, sillä ne ovat yhteyspisteenä Europolin ja jäsenvaltioiden 
välillä. Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, ettei Europolin ja 
CEPOLin yhdistäminen ole järkevää.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Europol voi tehdä yksittäisten 
tutkintojen yhteydessä yhteistyötä suoraan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Siinä tapauksessa
Europol ilmoittaa asiasta viipymättä 
kansalliselle yksikölle ja toimittaa sille 
jäljennöksen kaikista Europolin ja 
kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 
välisen suoran yhteydenpidon yhteydessä
vaihdetuista tiedoista.

4. Europol voi tehdä yksittäisten 
tutkintojen puitteissa yhteistyötä suoraan 
kyseiset tutkinnat toteuttavien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa edellyttäen, että 
suora yhteydenpito tuo lisäarvoa 
tutkinnan onnistumiselle. Europol 
ilmoittaa yhteistyötarpeesta etukäteen
kansalliselle yksikölle ja toimittaa sille 
mahdollisimman pian jäljennöksen 
kyseisen suoran yhteydenpidon nojalla 
vaihdetuista tiedoista.

Or. es
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Perustelu

On myönteistä, että Europolille annetaan mahdollisuus tehdä suoraan yhteistyötä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että 
Europolin on ilmoitettava yhteistyöstä etukäteen kansalliselle yksikölle, joka on yhteyspiste 
Europolin ja jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kansallisen yksikkönsä 
tai jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen kautta erityisesti

Kansallisten yksiköiden tehtävänä on:

a) toimitettava Europolille tiedot, jotka se 
tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. 
Europolille on toimitettava viipymättä 
tiedot muun muassa sellaisilta 
rikollisuuden aloilta, jotka on unionissa 
määritelty painopisteiksi. Europolille on 
toimitettava jäljennös myös toisen 
jäsenvaltion tai toisten jäsenvaltioiden 
kanssa kahden- tai monenvälisesti 
vaihdetuista tiedoista siltä osin kuin 
tietojenvaihto liittyy Europolin 
toimivaltaan kuuluvaan rikollisuuteen;

a) toimittaa oma-aloitteisesti Europolille 
tiedustelu- ja muut tiedot, joita se tarvitsee 
tehtäviensä suorittamisessa, ja vastata 
Europolin esittämiin tiedustelu- ja muita 
tietoja sekä neuvoja koskeviin pyyntöihin;

Rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta 
pitää yllä lakia ja järjestystä sekä 
huolehtia sisäisestä turvallisuudesta, 
kansallinen yksikkö ei yksittäisessä 
tapauksessa ole velvollinen välittämään 
tiedustelu- tai muita tietoja, jos tämä
i) vahingoittaisi keskeisiä kansallisia 
turvallisuusetuja;
ii) vaarantaisi vireillä olevan tutkinnan tai 
henkilöiden turvallisuuden; tai
iii) paljastaisi tietoja valtion 
turvallisuusyksiköistä tai valtion 
turvallisuutta koskevista yksittäisistä 
tiedustelutoimista.

Or. es
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) levitettävä tietoa Europolin 
toiminnasta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat jo tietoisia Europolin toimivallan käyttömahdollisuudesta, siksi kansallisten 
yksiköiden ei enää tarvitse levittää tietoa sen toiminnasta.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) pyytää Europolilta merkityksellisiä 
tietoja, jotka voivat helpottaa nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamaa 
tutkintaa.

Or. es

Perustelu

Kansallisten yksiköiden tehtäviin on tärkeää sisällyttää oikeus pyytää Europolilta niiden 
tutkinnan kannalta merkityksellisiä tietoja, mikä vahvistaa Europolin ja jäsenvaltioiden 
keskinäistä yhteistyötä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) varmistaa tehokas yhteydenpito ja 
yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa

Or. es

Perustelu

Kansallisten yksiköiden on 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti varmistettava tehokas yhteydenpito 
ja yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kanssa, koska ne ovat yhteyspiste Europolin ja 
jäsenvaltioiden välillä.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) arvioida kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen tiedustelu- ja muita tietoja 
toimivaltaisten viranomaisten puolesta ja 
toimittaa tämä aineisto näille 
viranomaisille; 

Or. es

Perustelu

Toinen tehtävä, joka vahvistaa kansallisten yksiköiden asemaa yhteyspisteenä Europolin ja 
jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) varmistaa, että kaikki tietojenvaihto 
niiden ja Europolin välillä tapahtuu 
lainmukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tämä uusi toimivalta auttaa vahvistamaan tässä asetuksessa säädettyä vahvaa 
tietosuojajärjestelmää.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Europol laatii vuosittain kertomuksen, 
johon kootaan tiedot kunkin jäsenvaltion 

Poistetaan.
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Europolille 5 artiklan a alakohdan 
perusteella toimittamien tietojen määrästä 
ja laadusta ja sen kansallisen yksikön 
toiminnasta. Vuosikertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

Or. es

Perustelu

Europolilla ei pitäisi olla toimivaltaa tutkia tai arvioida jäsenvaltioita.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteyshenkilöt avustavat Europolin ja 
jäsenvaltioidensa välisessä 
tietojenvaihdossa.

3. Yhteyshenkilöt välittävät kansallisista 
yksiköistään saamansa tiedot Europolille,
ja edelleen kansallisille yksiköille.

Or. es

Perustelu

Muiden artiklojen perusteella on tarpeen selventää tässä artiklassa, että kansalliset yksiköt 
ovat jäsenvaltioiden ja Europolin välinen yhteyspiste.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteyshenkilöt avustavat 
jäsenvaltioidensa ja muiden jäsenvaltioiden 
yhteyshenkilöiden välisessä 
tietojenvaihdossa kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti. Tällaisessa 
kahdenvälisessä tietojenvaihdossa voidaan 
käyttää Europolin infrastruktuuria 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
myös silloin kun on kyse rikoksista, jotka 

4. Yhteyshenkilöt avustavat 
jäsenvaltioidensa ja muiden 
jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, 
unionin elinten ja kansainvälisten 
järjestöjen yhteyshenkilöiden välisessä 
tietojenvaihdossa kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti. Tällaisessa 
kahdenvälisessä tietojenvaihdossa voidaan 
käyttää Europolin infrastruktuuria 
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eivät kuulu Europolin toimivaltaan. kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
myös silloin kun on kyse rikoksista, jotka 
eivät kuulu Europolin toimivaltaan.

Or. es

Perustelu

Kahdenvälinen tietojenvaihto jäsenvaltioiden, unionin elinten, kansainvälisten järjestöjen ja 
kolmansien maiden yhteyshenkilöiden välillä on nykyään yleinen käytäntö, joka tarvitsee 
oikeusperustan, jotta sitä voidaan jatkossakin toteuttaa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
III luku

Komission teksti Tarkistus

LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN 
KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT

Poistetaan.

9 artikla
Europol-akatemia

1. Tällä asetuksella perustettava Europol-
akatemiaksi kutsuttu Europolin yksikkö 
tukee, kehittää, tarjoaa ja koordinoi 
lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua 
koulutusta, joka liittyy erityisesti 
vähintään kahteen jäsenvaltioon 
vaikuttavan vakavan rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaan, suuria yleiseen 
järjestykseen liittyviä riskejä sisältävien 
tapahtumien ja urheilutapahtumien 
hallintaan, ei-sotilaallisten EU-
operaatioiden strategiseen suunnitteluun 
ja johtamiseen sekä lainvalvonta-alan 
johtamiseen ja kieltenopetukseen ja jonka 
tarkoituksena on erityisesti
a) levittää tietoa 
i) lainvalvontayhteistyötä koskevista 
unionin ja kansainvälisistä välineistä; 
ii) unionin elimistä, erityisesti 
Europolista, Eurojustista ja Frontexista, 



PR\938283FI.doc 35/84 PE513.116v01-00

FI

sekä niiden toiminnasta ja tehtävistä; 
iii) lainvalvontayhteistyön oikeudellisista 
näkökohdista sekä käytännön tietoa siitä, 
mistä tietoa on saatavilla; 
b) kannustaa alueellisen ja kahdenvälisen 
yhteistyön kehittämistä sekä 
jäsenvaltioiden kesken että 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä;
c) käsitellä erityisiä rikollisuuden tai 
poliisitoiminnan osa-alueita, joilla 
unionin tason koulutus voi tuoda 
lisäarvoa;
d) laatia erityisiä 
lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja
yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla heitä 
voidaan kouluttaa osallistumaan unionin 
siviilioperaatioihin;
e) tukea jäsenvaltioita kahdenvälisten 
lainvalvontavalmiuksien kehittämisessä 
kolmansissa maissa; 
f) kouluttaa kouluttajia ja avustaa hyvien 
oppimiskäytäntöjen vaihdossa.
2. Europol-akatemia kehittää ja päivittää 
säännöllisesti oppimisvälineitä ja 
-menetelmiä ja soveltaa niitä elinikäisen 
oppimisen periaatetta noudattaen 
lainvalvontaviranomaisten taitojen 
kehittämiseksi. Europol-akatemia arvioi 
näiden toimien tuloksia voidakseen 
parantaa tulevien toimien laatua, 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 

10 artikla
Europol-akatemian tehtävät

1. Europol-akatemia laatii monivuotisia 
strategisten koulutustarpeiden analyyseja 
ja monivuotisia koulutusohjelmia.
2. Europol-akatemia laatii ja toteuttaa 
koulutustoimia ja opetustuotteita, 
esimerkiksi 
a) kursseja, seminaareja, konferensseja ja 
verkko-opiskeluvälineitä;
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b) yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla 
levitetään tietoa, paikataan aukkoja ja/tai 
helpotetaan yhteisten lähestymistapojen 
omaksumista rajatylittäviin rikollisiin 
ilmiöihin;
c) koulutusmoduuleja, jotka on 
porrastettu asteittain tai tasoittain 
asianomaisen kohderyhmän tarvitsemien 
taitojen vaativuuden perusteella ja joissa 
keskitytään joko tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai rikollisen toiminnan alaan 
tai tiettyihin ammatissa tarvittaviin 
taitoihin;
d) lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja 
vaihto-ohjelmia operatiivisiin tarpeisiin 
perustuvan koulutusmenetelmän 
puitteissa.
3. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukainen eurooppalainen 
koulutuspolitiikka kolmansissa maissa 
toteutettavien siviilioperaatioiden ja 
valmiuksien kehittämisen tukemiseksi, 
Europol-akatemia
a) arvioi nykyisten unioniin liittyvien 
lainvalvonta-alan koulutuspolitiikkojen ja 
-aloitteiden vaikutuksia;
b) laatii ja tarjoaa koulutusta, jonka 
avulla jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaiset voivat 
valmistautua osallistumaan 
siviilioperaatioihin muun muassa 
hankkimalla tarvittavan kielitaidon;
c) laatii ja tarjoaa koulutusta kolmansien 
maiden ja erityisesti unionin jäsenyyttä 
hakeneiden maiden 
lainvalvontaviranomaisille;
d) hallinnoi erityisiä unionin ulkoisen 
avun varoja, joilla tuetaan kolmansien 
maiden valmiuksien kehittämistä 
asianomaisilla toiminta-aloilla unionin 
vahvistamien painopisteiden mukaisesti.
4. Europol-akatemia edistää 
jäsenvaltioiden lainvalvonta-alan 
koulutuksen ja siihen liittyvien 
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eurooppalaisten laatunormien keskinäistä 
tunnustamista.

11 artikla
Koulutukseen liittyvä tutkimustoiminta

1. Europol-akatemia edistää tässä luvussa 
tarkoitettujen koulutustoimien kannalta 
merkityksellisen tutkimustoiminnan 
kehittämistä. 
2. Europol-akatemia edistää ja luo 
kumppanuuksia unionin elinten sekä 
julkisten ja yksityisten oppilaitosten 
kanssa ja kannustaa lujempien 
kumppanuussuhteiden muodostamista 
yliopistojen ja lainvalvonta-alan 
oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty. Tästä syystä poistetaan koko III luku.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) koulutusta käsittelevä tiedekomitea 
20 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Koska tiedekomitea perustettiin Europolin ja Cepolin yhdistämisen seurauksena, ja esittelijä 
katsoo, että niiden yhdistäminen ei edisty, c alakohta on poistettava.
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tarvittaessa johtokunta 21 ja 
22 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Esittelijän mielestä ei ole tarpeen varmistaa Europolin avoimuutta ja sisäistä demokratiaa 
mahdollisella johtokunnan perustamisella.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 
kunkin jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta
komission edustajasta, joilla kaikilla on 
äänioikeus.

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 
kunkin jäsenvaltion edustajasta ja yhdestä
komission edustajasta, joilla kaikilla on 
äänioikeus.

Or. es

Perustelu

Koska kullakin jäsenvaltiolla on vain yksi edustaja hallintoneuvostossa, katsotaan, että 
komissiokin tarvitsee tasapuolisuuden vuoksi vain yhden edustajan.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään
ottaen huomioon heidän kokemuksensa 
julkisen tai yksityisen sektorin 
organisaatioiden hallinnosta ja 

2. Hallintoneuvoston jäsenet ovat 
jäsenvaltioiden poliisipäälliköitä tai 
henkilöitä, jotka kukin jäsenvaltio on 
nimittänyt ottaen huomioon heidän 
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lainvalvontayhteistyön tuntemuksensa. kokemuksensa poliisiyksiköiden
hallinnosta ja poliisiyhteistyön
tuntemuksensa.

Or. es

Perustelu

Muuttamalla tämän artiklan sanamuotoa jäsenvaltioille annetaan kaksi eri 
valintamahdollisuutta; hallintoneuvoston jäsen voi olla joko jäsenvaltioiden poliisipäällikkö 
tai jäsenvaltiot voivat niin tarkoituksenmukaisemmaksi katsoessaan valita henkilön, jolla on 
kokemusta poliisiyksiköiden hallinnosta ja joka tuntee poliisiyhteistyön.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jokaista hallintoneuvoston jäsentä 
edustaa varajäsen, joka nimitetään ottaen 
huomioon hänen kokemuksensa julkisen 
tai yksityisen sektorin organisaatioiden 
hallinnosta ja lainvalvontaviranomaisten 
koulutusta koskevan kansallisen 
politiikan tuntemuksensa. Varajäsen 
toimii varsinaisena jäsenenä, kun 
käsitellään lainvalvontaviranomaisten 
koulutukseen liittyviä kysymyksiä. 
Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä 
tämän poissaollessa. Varsinainen jäsen 
edustaa varajäsentä, kun tämän 
poissaollessa käsitellään 
lainvalvontaviranomaisten koulutukseen 
liittyviä kysymyksiä.

3. Jokaista hallintoneuvoston jäsentä 
edustaa varajäsen, jonka varsinainen jäsen 
nimittää 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteiden mukaisesti. 
Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä 
tämän poissaollessa.

Or. es

Perustelu

On toimivampi käytäntö, että hallintoneuvoston varsinainen jäsen valitsee itse varajäsenen.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien hallintoneuvostossa 
edustettuina olevien osapuolten on 
pyrittävä rajoittamaan edustajiensa 
vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa 
hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. 
Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten 
ja miesten tasapuoliseen edustukseen 
hallintoneuvostossa.

4. Kaikkien hallintoneuvostossa 
edustettuina olevien osapuolten on 
pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen 
edustukseen hallintoneuvostossa.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden toteuttamasta hallintoneuvoston jäsenten valinnasta riippuen voi olla tarpeen 
poistaa tämän artiklan ensimmäinen kohta.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten 
toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi 
voidaan uusia. Jos jäsenen toimikausi 
päättyy tai hän eroaa, hän jatkaa 
tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty 
uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen 
on nimitetty uusi jäsen.

5. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten 
toimikausi on sidottu aikaan, jonka heidät 
nimittänyt jäsenvaltio heille myöntää.

Or. es

Perustelu

Kukin jäsenvaltio valitsee jäsenensä hallintoneuvostoon ja järjestelmän johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi jäsenen toimikauden kesto riippuu ajasta, jonka hänet nimittänyt jäsenvaltio 
hänelle myöntää.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Puheenjohtajalla on tukenaan 
hallintoneuvoston sihteeristö. 
Sihteeristöllä on erityisesti seuraavat 
tehtävät:
a) osallistua tiiviisti ja jatkuvasti 
hallintoneuvoston työskentelyn 
järjestelyyn, yhteensovittamiseen ja sen 
työskentelyn johdonmukaisuudesta 
huolehtimiseen. Puheenjohtajan vastuulla 
ja johdolla
b) tarjota hallintoneuvostolle 
hallinnollista tukea, jota se tarvitsee 
velvollisuuksiensa hoitamisessa.

Or. es

Perustelu

Kokemus on osoittanut hallintoneuvoston sihteeristön hyödyllisyyden, ja tästä syystä se on 
säilytettävä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyväksyy Europolin toimintaa koskevan 
konsolidoidun vuosikertomuksen ja
lähettää sen viimeistään seuraavan vuoden 
1 päivänä heinäkuuta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle,
tilintarkastustuomioistuimelle ja
kansallisille parlamenteille. Toimintaa 
koskeva konsolidoitu vuosikertomus 
julkaistaan;

d) hyväksyy Europolin toimintaa koskevan 
konsolidoidun vuosikertomuksen, lähettää 
ja myös esittää sen parlamentaariselle 
valvontayksikölle sekä lähettää sen
viimeistään seuraavan vuoden 1 päivänä 
heinäkuuta neuvostolle, komissiolle ja
tilintarkastustuomioistuimelle sekä
kansallisille parlamenteille. Toimintaa 
koskeva konsolidoitu vuosikertomus 
julkaistaan;
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Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hyväksyy petostentorjuntastrategian, 
joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin 
nähden, ottaen huomioon toteutettavien 
toimenpiteiden kustannustehokkuuden;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Europol ei saa ylittää toimivaltaansa eikä vähentää OLAFin toimivaltaa.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) hyväksyy säännöt jäseniinsä liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallinnointia 
varten;

Or. es
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) nimittää koulutusta käsittelevän 
tiedekomitean jäsenet;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Koska tiedekomitea perustettiin Europolin ja Cepolin yhdistämisen seurauksena, ja esittelijä 
katsoo, että niiden yhdistäminen ei edisty, n alakohta on poistettava.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Hallintoneuvoston on toteutettava Euroopan tietosuojavaltuutetun tutkimusten jatkotoimet.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) tekee päätökset Europolin sisäisten 
rakenteiden luomisesta ja tarvittaessa 

p) tekee päätökset Europolin sisäisten 
rakenteiden luomisesta ja tarvittaessa 
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niiden muuttamisesta; niiden muuttamisesta ilman 
talousarviovaikutuksia;

Or. es

Perustelu

Hallintoneuvosto voi tehdä nämä päätökset, mutta niillä ei ole talousarviovaikutuksia, koska 
virastojen henkilöstömäärää on vähennettävä 5 prosenttia

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto hyväksyy vuotuisen 
työohjelman vuosittain viimeistään 
30 päivänä marraskuuta pääjohtajan 
esittämän luonnoksen perusteella, ottaen 
huomioon komission lausunnon. Se 
toimittaa työohjelman Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja
kansallisille parlamenteille.

1. Hallintoneuvosto hyväksyy vuotuisen 
työohjelman vuosittain viimeistään 
30 päivänä marraskuuta pääjohtajan 
esittämän luonnoksen perusteella, ottaen 
huomioon komission lausunnon. Se 
toimittaa ja esittää työohjelman 
parlamentaariselle valvontayksikölle, ja 
toimittaa sen neuvostolle ja komissiolle 
sekä kansallisille parlamenteille.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä 
yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut
tulokset, suoritusindikaattorit mukaan 
lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus 

2. Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä 
yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut 
tulokset, suoritusindikaattorit mukaan 
lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus 
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rahoitettavista toimista ja mainittava 
kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit toimintoperusteisen 
budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden 
mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on 
oltava yhdenmukainen 4 kohdassa 
tarkoitetun monivuotisen työohjelman 
kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, 
mitkä toiminnot on lisätty tai poistettu tai 
mitä toimia on muutettu edelliseen 
varainhoitovuoteen verrattuna.

rahoitettavista toimista ja mainittava 
kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit toimintoperusteisen 
budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden 
mukaisesti. Vuotuinen työohjelma
muodostaa osan 4 kohdassa tarkoitetusta 
monivuotisesta työohjelmasta. Siinä on 
selkeästi ilmoitettava, mitkä toiminnot on 
lisätty tai poistettu tai mitä toimia on 
muutettu edelliseen varainhoitovuoteen 
verrattuna.

Or. es

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – 1–2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hallintoneuvosto hyväksyy myös 
monivuotisen työohjelman ja päivittää sitä 
viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä 
marraskuuta, ottaen huomioon komission 
lausunnon ja kuultuaan Euroopan 
parlamenttia ja kansallisia parlamentteja.

4. Hallintoneuvosto hyväksyy myös 
monivuotisen työohjelman ja päivittää sitä 
viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä 
marraskuuta pääjohtajan esittämän 
luonnoksen perusteella, ottaen huomioon 
komission lausunnon ja kuultuaan 
parlamentaarista valvontayksikköä.

Hyväksytty monivuotinen työohjelma 
toimitetaan Euroopan parlamentille,
neuvostolle, komissiolle ja kansallisille 
parlamenteille.

Hyväksytty monivuotinen työohjelma 
toimitetaan ja esitetään parlamentaariselle 
valvontayksikölle sekä toimitetaan
neuvostolle, komissiolle ja kansallisille 
parlamenteille.

Or. es

Perustelu

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.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi 
voidaan uusia kerran. Jos heidän 
jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy 
heidän ollessaan puheenjohtajana tai 
varapuheenjohtajana, toimikausi päättyy 
samaan aikaan ilman eri toimenpiteitä.

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikausi on viisi vuotta. Toimikausi 
voidaan uusia kerran. Jos heidän 
jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy 
heidän ollessaan puheenjohtajana tai 
varapuheenjohtajana, toimikausi päättyy 
samaan aikaan ilman eri toimenpiteitä.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuuden lisäämiseksi viiden vuoden toimikausi pääjohtajan toimikauden tapaan 
on parempi. Yhteyden on oltava jatkuva Europolin paremman toiminnan aikaansaamiseksi.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääjohtaja raportoi pyydettäessä 
Euroopan parlamentille tehtäviensä 
hoidosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa 
raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

3. Pääjohtaja vastaa ja raportoi
pyydettäessä parlamentaariselle 
valvontayksikölle tehtäviensä hoidosta. 
Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa 
raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa. Tällä 
tavalla parlamentaarinen valvontayksikkö voi pyytää kuulla pääjohtajaa silloin, kun se katsoo 
sen tarpeelliseksi.
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuotuisen työohjelman ja monivuotisen 
työohjelman valmistelu ja niiden 
toimittaminen hallintoneuvostolle sen 
jälkeen, kun komissiota on kuultu;

c) vuotuisen työohjelman ja monivuotisen 
työohjelman valmistelu ja niiden 
toimittaminen hallintoneuvostolle ottaen 
huomioon komission lausunnon;

Or. es

Perustelu

Komission kuuleminen tapahtuu lausunnolla myös tämän asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ja 
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) Europolin petostentorjuntastrategian
valmistelu ja sen esittäminen 
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

h) Europolin petostentorjuntaa koskevan 
strategisen analyysin valmistelu ja sen 
esittäminen hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;

Or. es

Perustelu

Tähän liittyy tehtävä ja sisäinen viittaus.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) monivuotisen henkilöstösuunnitelman k) monivuotisen henkilöstösuunnitelman 
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luonnoksen laatiminen ja sen esittäminen 
hallintoneuvostolle sen jälkeen kun 
komissiota on kuultu;

luonnoksen laatiminen ja sen esittäminen 
hallintoneuvostolle ottaen huomioon 
komission lausunnon;

Or. es

Perustelu

Komission kuulemiset toteutetaan sen antamalla lausunnolla.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
3 jakso

Komission teksti Tarkistus

3 JAKSO Poistetaan.
KOULUTUSTA KÄSITTELEVÄ 

TIEDEKOMITEA
20 artikla

Koulutusta käsittelevä tiedekomitea
1. Koulutusta käsittelevä tiedekomitea on 
riippumaton neuvoa-antava elin, joka 
takaa koulutukseen liittyvän Europolin 
toiminnan tieteellisen laadun ja ohjaa 
sitä. Tämän vuoksi pääjohtajan on 
otettava koulutusta käsittelevä 
tiedekomitea jo varhaisessa vaiheessa 
mukaan kaikkien 14 artiklassa 
tarkoitettujen asiakirjojen valmisteluun 
siltä osin kuin ne koskevat koulutusta. 
2. Koulutusta käsittelevään 
tiedekomiteaan kuuluu yksitoista jäsentä, 
jotka edustavat korkeinta akateemista tai 
ammatillista asiantuntemusta tämän 
asetuksen III luvun soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla. Jäsenet nimittää 
hallintoneuvosto Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistavan avoimen 
hakuilmoituksen ja valintamenettelyn 
perusteella. Hallintoneuvoston jäsenet 
eivät saa olla koulutusta käsittelevän 
tiedekomitean jäseniä. Koulutusta 
käsittelevän tiedekomitean jäsenet ovat 
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riippumattomia. He eivät saa pyytää 
eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai muultakaan taholta.
3. Europol julkaisee verkkosivuillaan 
luettelon koulutusta käsittelevän 
tiedekomitean jäsenistä ja pitää sen ajan 
tasalla.
4. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean 
jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Sitä ei 
voida uusia, ja jäsenet voidaan erottaa, 
jos he eivät täytä riippumattomuuden 
vaatimusta.
5. Koulutusta käsittelevä tiedekomitea 
valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan viiden vuoden 
toimikaudeksi. Se antaa lausuntonsa 
jäsentensä ääntenenemmistöllä. 
Puheenjohtaja kutsuu komitean koolle 
neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi 
tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisiä 
kokouksia joko oma-aloitteisesti tai 
vähintään neljän komitean jäsenen 
pyynnöstä.
6. Pääjohtaja, koulutuksesta vastaava 
apulaispääjohtaja tai heidän edustajansa 
kutsutaan kokouksiin tarkkailijana ilman 
äänioikeutta.
7. Koulutusta käsittelevää tiedekomiteaa 
avustaa sihteeri, joka on komitean 
nimeämä Europolin henkilöstön jäsen ja 
jonka pääjohtaja nimittää.
8. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean 
tehtävänä on erityisesti 
a) neuvoa pääjohtajaa ja koulutuksesta 
vastaavaa apulaispääjohtajaa vuotuisen 
työohjelman ja muiden strategisten 
asiakirjojen laatimisessa, jotta voidaan 
varmistaa niiden tieteellinen laatu ja 
yhdenmukaisuus asianmukaisia aloja 
koskevien unionin politiikkojen ja 
painopisteiden kanssa;
b) antaa riippumattomia lausuntoja ja 
neuvoja hallintoneuvostolle sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa;
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c) antaa riippumattomia lausuntoja ja 
neuvoja oppijaksojen laadusta, 
sovellettavista opiskelumenetelmistä, 
opiskeluvaihtoehdoista ja tieteellisestä 
kehityksestä;
d) suorittaa muita neuvoa-antavia 
tehtäviä, jotka liittyvät koulutusta 
koskevan Europolin toiminnan 
tieteellisiin näkökohtiin, 
hallintoneuvoston tai pääjohtajan tai 
koulutuksesta vastaavan 
apulaispääjohtajan pyynnöstä.
9. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean 
vuotuinen talousarvio osoitetaan 
Europolin talousarvion erilliseen 
budjettikohtaan.

Or. es

Perustelu

Koska tiedekomitea perustettiin Europolin ja Cepolin yhdistämisen seurauksena, ja esittelijä 
katsoo, että niiden yhdistäminen ei edisty, 20 artikla on poistettava.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
4 jakso

Komission teksti Tarkistus

4 JAKSO Poistetaan.
JOHTOKUNTA

21 artikla
Perustaminen

Hallintoneuvosto voi perustaa 
johtokunnan.

22 artikla
Tehtävät ja organisaatio

1. Johtokunnan tehtävänä on avustaa 
hallintoneuvostoa.
2. Johtokunnalla on seuraavat tehtävät:
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a) valmistella hallintoneuvoston 
päätökset;
b) huolehtia yhdessä hallintoneuvoston 
kanssa siitä, että sisäisen tai ulkoisen 
tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin 
perustuvien havaintojen ja suositusten 
sekä Euroopan petostentorjuntaviraston 
(OLAF) tutkimuksiin perustuvien 
raporttien ja suositusten perusteella 
toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;
c) avustaa ja neuvoa pääjohtajaa 
hallintoneuvoston päätösten 
täytäntöönpanossa hallinnon valvonnan 
lujittamiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklassa lueteltuja 
pääjohtajan velvollisuuksia.
3. Silloin kun se on asian kiireellisyyden 
vuoksi tarpeen, johtokunta voi tehdä 
hallintoneuvoston puolesta tiettyjä 
väliaikaisia päätöksiä erityisesti 
hallinnollisista kysymyksistä, kuten 
nimittävän viranomaisen toimivallan 
siirron keskeyttämisestä.
4. Johtokunnan muodostavat 
hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi 
komission edustaja hallintoneuvostosta ja 
kolme muuta jäsentä, jotka 
hallintoneuvosto nimittää keskuudestaan. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja on 
myös johtokunnan puheenjohtaja. 
Pääjohtaja osallistuu johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.
5. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 
neljä vuotta. Johtokunnan jäsenten 
toimikausi päättyy, kun heidän 
jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy.
6. Johtokunta pitää vähintään yhden 
sääntömääräisen kokouksen kolmen 
kuukauden välein. Lisäksi se kokoontuu 
puheenjohtajansa aloitteesta tai 
jäsentensä pyynnöstä.
7. Johtokunta noudattaa 
hallintoneuvoston laatimaa työjärjestystä.
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Or. es

Perustelu

Esittelijän mielestä ei ole tarpeen varmistaa Europolin avoimuutta ja sisäistä demokratiaa 
mahdollisella johtokunnan perustamisella.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ristiintarkistaminen tietojen keskinäisten 
yhteyksien havaitsemiseksi;

a) ristiintarkistaminen tietojen keskinäisten 
yhteyksien havaitsemiseksi. Tarkistaminen 
on suoritettava tietojen suojelemiseksi 
tarvittavia takeita noudattaen, erityisesti 
on riittävästi perusteltava tietojen saantia 
koskeva pyyntö ja sen tarkoitus. Lisäksi 
on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jotta voidaan varmistaa, että ainoastaan 
tietojen kokoamiseen alun perin 
toimivallan omanneet viranomaiset voivat 
muuttaa niitä jälkikäteen;

Or. es

Perustelu

Tämä on Euroopan tietosuojavaltuutetun suositus.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on oltava pääsy ja niiden 
on voitava tehdä hakuja kaikkiin tietoihin, 
jotka on toimitettu 24 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden, unionin elinten, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen oikeutta ilmoittaa tällaisia 

1. Jäsenvaltioilla on oltava pääsy ja niiden 
on voitava tehdä hakuja kaikkiin tietoihin, 
joiden tarve niiden on perusteltava ja 
jotka on toimitettu 24 artiklan 1 kohdan 
a ja b alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden, unionin elinten, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
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tietoja koskevista pääsy- ja 
käyttörajoituksista. Jäsenvaltioiden on 
nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, 
joilla on valtuudet tehdä tällaisia hakuja.

järjestöjen oikeutta ilmoittaa tällaisia 
tietoja koskevista pääsy- ja 
käyttörajoituksista. Jäsenvaltioiden on 
nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, 
joilla on valtuudet tehdä tällaisia hakuja.

Or. es

Perustelu

Ottaen huomioon ehdotuksen jäsenvaltioille, OLAFille ja Eurojustille antaman laajan pääsyn 
tietoihin, on kiinnitettävä erityistä huomiota tietojen laatuun, ja siksi on sisällytetty ilmaisu 
"joiden tarve niiden on perusteltava", jotta ne voivat näin käyttää laajemmin tarpeellista ja 
laillista toimivaltaansa.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eurojustin ja OLAFin pääsy Europolin 
tietoihin

Eurojustin pääsy Europolin tietoihin

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

hakuja saa tehdä ainoastaan sen 
selvittämiseksi, täsmäävätkö Eurojustin 
käytettävissä olevat tiedot Europolin 
käsittelemien tietojen kanssa.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos Europol tai jäsenvaltio toteaa 
yksittäiseen tutkimukseen liittyvien 
Europolin tietojenkäsittelytoimien 
yhteydessä, että tarvitaan Eurojustin tai 

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

toimivaltuuksien mukaista koordinointia, 
yhteistyötä tai tukea, Europol ilmoittaa 
asiasta sille ja aloittaa menettelyn, jonka 
avulla tiedot voidaan jakaa tiedot 
toimittaneen jäsenvaltion tekemän 
päätöksen mukaisesti. Tällaisessa 
tapauksessa Eurojust neuvottelee Europolin 
kanssa.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Europol voi siirtää henkilötietoja 
unionin elimille, kolmansille maille ja 
kansainvälisille järjestöille vain jos se on 
tarpeen Europolin toimivaltaan kuuluvien 
rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ja 
tämän luvun mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan 
4 kohdan soveltamista. Jos siirrettävät 
tiedot on toimittanut jäsenvaltio, Europolin 
on pyydettävä asianomaisen jäsenvaltion 
suostumus, paitsi jos

4. Europol voi siirtää henkilötietoja 
unionin elimille, kolmansille maille ja 
kansainvälisille järjestöille vain jos se on 
tarpeen Europolin toimivaltaan kuuluvien 
rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ja 
tämän luvun mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan 
4 kohdan soveltamista. Jos siirrettävät 
tiedot on toimittanut jäsenvaltio, Europolin 
on pyydettävä asianomaisen jäsenvaltion 
suostumus ennen henkilötietojen 
siirtämistä, paitsi jos

Or. es
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Perustelu

Suostumus on pyydettävä ennen kuin henkilötiedot siirretään.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suostumus voidaan olettaa annetuksi, 
koska jäsenvaltio ei ole nimenomaisesti 
rajoittanut edelleen tehtävien siirtojen 
mahdollisuutta; tai

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltion suostumus tietojen jakamiseen tulisi selventää annettavaksi ilman, että olisi 
oletettava jotain, ja tästä syystä poistetaan a alakohta.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet 
maat ja kansainväliset järjestöt eivät saa 
siirtää henkilötietoja edelleen, ellei Europol 
ole antanut siihen nimenomaista 
suostumustaan.

5. Henkilötiedot saa siirtää vain, jos 
jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet 
maat ja kansainväliset järjestöt antavat 
suostumuksensa siihen, että ne käyttävät 
kyseisiä tietoja vain siihen tarkoitukseen, 
jota varten ne siirrettiin. Näin ollen 
jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet 
maat ja kansainväliset järjestöt eivät saa 
siirtää henkilötietoja edelleen, ellei Europol 
ole antanut siihen nimenomaista 
suostumustaan. Europolin on 
huolehdittava, että henkilötietojen siirrot 
sekä siirtojen perustelut kirjataan tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. es
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Perustelu

Jäsenvaltion suostumus tietojen jakamiseen tulisi selventää annettavaksi ilman, että olisi 
oletettava jotain.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Europol julkaisee verkkosivuillaan 
luettelon, johon kerätään ne valtiot ja 
erilaiset järjestöt, joiden kanssa sillä on 
keskinäiseen tietojenvaihtoon oikeuttavia 
yhteistyösopimuksia.

Or. es

Perustelu

Europolin on avoimuutensa lisäämiseksi tärkeää julkaista verkkosivuillaan luettelo, johon se 
kerää ne valtiot ja erilaiset järjestöt, joiden kanssa sillä on keskinäiseen tietojenvaihtoon 
oikeuttavia yhteistyösopimuksia.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jollei 25 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla 
asetetuista mahdollisista rajoituksista 
muuta johdu, Europol voi suoraan siirtää 
henkilötietoja unionin elimille siltä osin 
kuin on tarpeen sen tai vastaanottajana 
olevan unionin elimen tehtävien 
suorittamiseksi.

Jollei 25 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla 
asetetuista mahdollisista rajoituksista 
muuta johdu, Europol voi suoraan siirtää 
henkilötietoja unionin elimille siltä osin 
kuin on tarpeen sen tai vastaanottajana 
olevan unionin elimen tehtävien 
suorittamiseksi. Tämä artikla ei rajoita 
tämän asetuksen 27 artiklan soveltamista.

Or. es

Perustelu

Koska Eurojust on myös unionin elin, on tarpeen mainita, että tämä artikla ei rajoita 
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27 artiklassa tarkoitettuja Eurojustin erityisominaisuuksia.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteistyösopimus, joka on tehty 
Europolin ja kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön välillä päätöksen 
2009/371/YOS 23 artiklan mukaisesti 
ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

c) yhteistyösopimus, joka on tehty 
Europolin ja kyseisen kolmannen maan tai 
kansainvälisen järjestön välillä päätöksen 
2009/371/YOS 23 artiklan mukaisesti 
ennen tämän asetuksen soveltamispäivää. 
Nämä sopimukset tulisi tarkistaa ja 
ajantasaistaa tässä uudessa asetuksessa 
enintään kahden vuoden kuluessa 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Or. es

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtaja voi 1 kohdasta poiketen 
hyväksyä henkilötietojen siirtämisen 
kolmansille maille tai kansainvälisille 
järjestöille tapauskohtaisesti, jos

2. Pääjohtaja voi 1 kohdasta poiketen 
pidättymistä, luottamuksellisuutta ja 
suhteellisuutta koskevia velvollisuuksia 
noudattaen hyväksyä henkilötietojen 
siirtämisen kolmansille maille tai 
kansainvälisille järjestöille 
tapauskohtaisesti, jos

Or. es
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) siirto on tarpeen varsinaisen jäsenen 
laillisten etujen turvaamiseksi, jos 
henkilötiedot välittävän jäsenvaltion 
lainsäädäntö niin määrää,

Or. es

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) siirto on välttämätön jäsenvaltion tai 
kolmannen maan yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhkan 
ehkäisemiseksi;

Or. es

Perustelu

Tietojen siirtoon liittyvät poikkeukset on mukautettava tietyissä yksittäistapauksissa.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Europol voi käsitellä henkilötietoja, 
jotka ovat peräisin yksityisiltä osapuolilta, 
siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien 
suorittamiseksi, edellyttäen että ne on 
toimittanut Europolille

1. Europol voi käsitellä henkilötietoja, 
jotka ovat peräisin yksityisiltä osapuolilta, 
siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien 
suorittamiseksi ja Europol voi saada 
yksityishenkilöiden tiedot suoraan, jos 
yksityiseen osapuoleen sovellettava 
kansallinen lainsäädäntö sallii kyseisten 
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tietojen suoran siirron 
poliisiviranomaisille. Tällaisessa 
tapauksessa Europol toimittaa 
välittömästi kaikki tiedot, erityisesti 
henkilötiedot, asiaankuuluville 
kansallisille yksiköille.
Jos sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä ei säädetä kyseisestä 
suorasta siirrosta, henkilötiedot voidaan 
saada vain edellyttäen, että ne on 
toimittanut Europolille:

Or. es

Perustelu

Europolille on välttämätöntä myöntää parhaat valmiudet, jotta se voi tehdä yhteistyötä 
yksityisten oikeushenkilöiden kanssa. Tämä on mahdollista vain, jos yksityiseen osapuoleen 
sovellettava kansallinen lainsäädäntö sallii kyseisen henkilötietojen siirron.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) määrätä sellaisten tietojen 
oikaisemisesta, suojaamisesta, 
poistamisesta tai tuhoamisesta, joita on 
käsitelty henkilötietojen käsittelyä 
koskevien säännösten vastaisesti sekä 
näistä toimenpiteistä ilmoittamisesta niille 
sivullisille, joille tietoja on luovutettu;

e) määrätä sellaisten tietojen 
oikaisemisesta, suojaamisesta,
hävittämisestä tai tuhoamisesta, joita on 
kohdeltu henkilötietojen käsittelyä 
koskevien säännösten vastaisesti sekä 
näistä toimenpiteistä ilmoittamisesta niille 
sivullisille, joille tietoja on luovutettu;

Or. es

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kieltää käsittelyn väliaikaisesti tai f) kieltää käsittelyn väliaikaisesti tai 
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lopullisesti; lopullisesti kuultuaan hallintoneuvostoa;

Or. es

Perustelu

On suositeltavaa sisällyttää hallintoneuvoston tehtävä ennen vastaavaa toimenpidettä.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Euroopan tietosuojavaltuutettu laatii 
vuosikertomuksen Europolia koskevista 
valvontatoimista. Tämä kertomus on osa 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 48 artiklassa 
tarkoitettua Euroopan tietosuojavaltuutetun 
toimintaa koskevaa vuosikertomusta.

5. Euroopan tietosuojavaltuutettu laatii 
vuosikertomuksen Europolia koskevista 
valvontatoimista. Tämä kertomus on osa 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 48 artiklassa 
tarkoitettua Euroopan tietosuojavaltuutetun 
toimintaa koskevaa vuosikertomusta. 
Kertomus toimitetaan ja esitetään 
parlamentaariselle valvontayksikölle ja 
toimitetaan neuvostolle, komissiolle ja 
kansallisille parlamenteille.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen XXX artiklassa.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Parlamentaarinen valvontayksikkö
Valvontamekanismi, jonka avulla 
Euroopan parlamentti valvoo Europolin 
toimintaa yhdessä kansallisten 
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parlamenttien kanssa, toteutetaan 
parlamentaarisella valvontayksiköllä, 
jonka erityisen ja pienen rakenteen 
muodostavat Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta (LIBE) yhdessä 
sisäasioiden valiokunnan edustajan ja 
vastaavasti jäsenvaltioiden kunkin 
kansallisen parlamentin edustajan 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Parlamentaarinen valvontayksikkö 
toimii aina Euroopan parlamentin 
toimipaikassa, ja se kokoontuu Euroopan 
parlamentin toimivaltaisen valiokunnan 
(LIBE) puheenjohtajan kutsusta. 
Valvontayksikön puheenjohtajina 
toimivat yhdessä Euroopan parlamentin 
toimivaltaisen valiokunnan (LIBE) 
puheenjohtaja ja neuvoston senhetkisenä 
puheenjohtajavaltiona toimivan 
jäsenvaltion kansallisen parlamentin 
edustaja.

Or. es

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja osallistuvat Euroopan 

1. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja osallistuvat parlamentaarisen 
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parlamentin ja kansallisten parlamenttien
pyynnöstä Euroopan parlamentin
istuntoon keskustellakseen Europoliin 
liittyvistä kysymyksistä, pidättymistä ja 
luottamuksellisuutta koskevat 
velvollisuudet huomioon ottaen.

valvontayksikön istuntoon sen pyynnöstä
keskustellakseen Europoliin liittyvistä 
kysymyksistä, pidättymistä ja 
luottamuksellisuutta koskevat 
velvollisuudet huomioon ottaen.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä asetuksessa säädettyjen 
tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi 
Europolin on toimitettava Euroopan 
parlamentille ja kansallisille 
parlamenteille, pidättymistä ja 
luottamuksellisuutta koskevat 
velvollisuudet huomioon ottaen, seuraavat:

3. Tässä asetuksessa säädettyjen 
tiedonanto- ja kuulemisvelvoitteiden lisäksi 
Europolin on toimitettava 
parlamentaariselle valvontayksikölle, 
pidättymistä ja luottamuksellisuutta 
koskevat velvollisuudet huomioon ottaen,
seuraavat:

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.
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Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta Euroopan parlamentti voisi 
toteuttaa parlamentaarista valvontaa 
Europolin toiminnan suhteen 53 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja sen 
edustajille voidaan pyynnöstä myöntää 
oikeus tutustua Euroopan unionin 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja 
arkaluonteisiin 
turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin, 
joita Europol käsittelee tai joita käsitellään 
sen välityksellä.

1. Jotta Euroopan parlamentti voisi 
toteuttaa parlamentaarista valvontaa 
Europolin toiminnan suhteen 53 artiklan 
mukaisesti, parlamentaariselle 
valvontayksikölle voidaan pyynnöstä 
myöntää oikeus tutustua Euroopan unionin 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja 
arkaluonteisiin 
turvallisuusluokittelemattomiin tietoihin,
joita Europol käsittelee tai joita käsitellään 
sen välityksellä. Kyseisten tietojen 
arkaluonteisuuden ja luokiteltavuuden 
vuoksi ne käsitellään Euroopan 
parlamentissa noudattaen Euroopan 
parlamentin asetuksessa ja erityisesti sen 
liitteessä VIII säädettyä menettelyä.

Or. es

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
valiokunnan, johon kuuluu 
hallintoneuvostossa oleva komission 
edustaja ja kaksi muuta 
hallintoneuvoston jäsentä, avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen 
laatiman vähintään kolme ehdokasta 
sisältävän ehdokasluettelon perusteella.

Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä 
Europolia edustaa hallintoneuvoston 
puheenjohtaja.

Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä 
Europolia edustaa hallintoneuvoston 
puheenjohtaja.

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas Hallintoneuvoston valitsema ehdokas 
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voidaan ennen nimittämistä kutsua
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

kutsutaan ennen nimittämistä antamaan 
lausunto parlamentaariselle 
valvontayksikölle ja vastaamaan sen 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Or. es

Perustelu

Uusi valiokunta, joka perustetaan vähintään kolmen ehdokkaan ehdokasluettelon laatimiseksi 
pääjohtajan myöhempää nimittämistä varten, koostuu hallintoneuvostossa olevasta komission 
edustajasta ja kahdesta muusta hallintoneuvoston edustajasta. Komission edustaja otetaan 
mukaan, koska komissiolla on paljon kokemusta henkilöstön valitsemisesta. Lisäksi 
sisällytetään parlamentaarinen valvontayksikkö parlamentaarisen valvonnan merkittävämpää 
edistämistä varten 

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoneuvoston on ilmoitettava 
Euroopan parlamentille aikomuksestaan 
jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. 
Pääjohtaja voidaan kutsua kuukautta 
ennen tällaisen määräajan pidentämistä 
antamaan lausunto Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle ja 
vastaamaan sen jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

5. Hallintoneuvoston on ilmoitettava 
Euroopan parlamentille aikomuksestaan 
jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. 
Pääjohtaja kutsutaan kuukautta ennen 
tällaisen määräajan pidentämistä antamaan 
lausunto parlamentaariselle 
valvontayksikölle ja vastaamaan sen 
jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Or. es

Perustelu

Lisäksi sisällytetään parlamentaarinen valvontayksikkö parlamentaarisen valvonnan 
merkittävämpää edistämistä varten 
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan 
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, 
jonka se tekee komission ehdotuksen
perusteella.

7. Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan 
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, 
jonka se tekee ottaen huomioon
parlamentaarisen valvontayksikön 
selvityksen.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on edistää parlamentaarista valvontaa

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Koska neljännen apulaispääjohtajan lisääminen liittyi Europolin ja Cepolin yhdistämiseen 
eikä esittelijä arvioi sen olevan tarpeen, säilytämme kolmen apulaispääjohtajan järjestelmän.
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Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto laatii tähän 
ehdotukseen perustuvan väliaikaisen 
ennakkoarvion Europolin tuloista ja 
menoista seuraavaa varainhoitovuotta 
varten. Väliaikainen ennakkoarvio 
Europolin tuloista ja menoista toimitetaan 
komissiolle vuosittain viimeistään 
[varainhoidon puiteasetuksessa säädettynä 
päivänä]. Hallintoneuvosto toimittaa 
lopullisen ennakkoarvion, johon sisältyy 
henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja
neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta.

2. Hallintoneuvosto laatii tähän 
ehdotukseen perustuvan väliaikaisen 
ennakkoarvion Europolin tuloista ja 
menoista seuraavaa varainhoitovuotta 
varten. Väliaikainen ennakkoarvio 
Europolin tuloista ja menoista toimitetaan 
komissiolle vuosittain viimeistään 
[varainhoidon puiteasetuksessa säädettynä 
päivänä]. Hallintoneuvosto toimittaa ja 
esittää lopullisen ennakkoarvion, johon 
sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva 
esitys, parlamentaariselle 
valvontayksikölle, ja toimittaa sen 
komissiolle, neuvostolle ja kansallisille 
parlamenteille viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Europol toimittaa selvityksen 
varainhoitovuoden talousarvio- ja 
varainhallinnosta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31 päivänä.

2. Europol toimittaa ja esittää selvityksen 
varainhoitovuoden talousarvio- ja 
varainhallinnosta parlamentaariselle 
valvontayksikölle, ja toimittaa sen
neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
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maaliskuun 31 päivänä.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pääjohtaja toimittaa viimeistään kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivänä lopullisen 
tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston 
lausunnon Euroopan parlamentille,
neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
kansallisille parlamenteille.

6. Pääjohtaja toimittaa ja esittää 
viimeistään kutakin varainhoitovuotta 
seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivänä 
lopullisen tilinpäätöksen ja 
hallintoneuvoston lausunnon 
parlamentaariselle valvontayksikölle, ja 
toimittaa sen neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
kansallisille parlamenteille.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Koska kansallisten koulutuslaitosten 
verkoston jäsenet ovat luonteeltaan 
erityisiä siksi, että ne ovat ainoat elimet, 

Poistetaan.
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joilla on asianomaisten koulutustoimien 
toteuttamiseen tarvittavat ominaispiirteet 
ja tekniset valmiudet, niille voidaan 
myöntää avustuksia ilman 
ehdotuspyyntöjä komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1268/2012 
190 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset koulutukseen, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa arviointikertomuksen 
ja sen päätelmät Euroopan parlamentille,
neuvostolle, kansallisille parlamenteille ja 
hallintoneuvostolle.

2. Komissio toimittaa ja esittää 
arviointikertomuksen ja sen päätelmät 
parlamentaariselle valvontayksikölle, ja 
toimittaa ne neuvostolle, kansallisille 
parlamenteille ja hallintoneuvostolle.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklassa tarkoitetulla velvoitteella 
sisällytetään asetukseen parlamentaarinen valvonta, jota harjoittaisi Euroopan parlamentti 
yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tähän tarkoitukseen perustetaan 
parlamentaarinen valvontayksikkö, josta säädetään tämän asetuksen 53 artiklassa.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Joka toisen arvioinnin yhteydessä 
komissio arvioi myös Europolin 

3. Joka toisen arvioinnin yhteydessä 
komissio arvioi myös Europolin 
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saavuttamat tulokset ottaen huomioon sen 
tavoitteet, valtuutuksen ja tehtävät. Jos 
komissio toteaa, että Europolin 
olemassaolo ei ole enää perusteltua ottaen 
huomioon sille asetetut tavoitteet ja 
tehtävät, se voi ehdottaa tämän asetuksen 
muuttamista tai kumoamista.

saavuttamat tulokset ottaen huomioon sen 
tavoitteet, valtuutuksen ja tehtävät. Jos 
komissio toteaa, että Europolin 
olemassaolo ei ole enää perusteltua ottaen 
huomioon sille asetetut tavoitteet ja 
tehtävät, se voi ehdottaa tämän asetuksen 
muuttamista tai kumoamista. Kyseinen 
ehdotus käsitellään noudattaen samaa 
menettelyä, jolla tämä asetus hyväksyttiin.

Or. es

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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perustettu CEPOL on tehnyt ennen tämän 
asetuksen voimaantulopäivää.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan. 

Or. es
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Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan. 

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
77 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Viittauksia korvattuihin päätöksiin
pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Viittauksia korvattuun päätökseen
pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.
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Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamista koskevan päätöksen 
2009/371/YOS ja CEPOLin perustamista 
koskevan päätöksen 2005/681/YOS
täytäntöönpanoa koskevat muut kuin 
lainsäädäntötoimenpiteet pysyvät voimassa 
[tämän asetuksen soveltamispäivän] 
jälkeen, jollei Europolin hallintoneuvosto 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
toisin päätä.

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

Or. es

Perustelu

Poistetaan kaikki viittaukset CEPOLiin, koska esittelijä katsoo, että Europolin ja Cepolin 
yhdistäminen ei edisty.
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PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Euroopan poliisivirasto (Europol) perustettiin alun perin 26. heinäkuuta 1995 tehdyllä 
yleissopimuksella. Kun yleissopimus tehtiin, se oli ainoa Maastrichtin sopimukseen perustuva 
väline, jonka voimaantulo edellytti kaikkien jäsenvaltioiden ratifiointia. Tämä mekanismi 
tarkoitti sitä, että kaikista Europol-yleissopimuksen muutoksista oli tehtävä ”pöytäkirja” eli 
asiakirja, joka oli toimitettava kansallisille parlamenteille ratifioitavaksi. 

Europolin toiminnan parantamiseksi vuosina 2000–2003 ratifioitiin kolme pöytäkirjaa. Ne 
tulivat voimaan maaliskuun 29. päivän ja huhtikuun 18. päivän 2007 välisenä aikana. 
Menettely oli erittäin laaja ja monimutkainen. Tämä havainnollistaa, miten vaikeaa tai lähes 
mahdotonta oli muuttaa Europolin yleistä kehystä nopeasti niin, että voitiin vastata 
pakottaviin tilanteisiin, jotka vaativat uusien toimivaltuuksien myöntämistä.  

Europol tarvitsi tehokkaamman oikeudellisen sääntelykehyksen, joka tarjoaisi sille paremmat 
reagointivalmiudet ja edellytykset torjua jatkuvasti globalisoituvaa rikollisuutta. Amsterdamin 
sopimuksen voimaantulon ansiosta Euroopan poliisivirastosta tulee EU:n virasto, jonka 
rahoitus perustuu yhteisön määrärahoihin ja jonka henkilökunta koostuu yhteisön 
virkamiehistä. Tätä varten neuvosto teki 6. huhtikuuta 2009 Euroopan poliisiviraston 
perustamisesta päätöksen, joka kumosi aiemman Europol-yleissopimuksen. 

Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, Euroopan parlamentti sai 
yhteispäätösoikeuden. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
88 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla Europolin rakenteen, toiminnan, 
toiminta-alan ja tehtävät.

Europolin tehtävänä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan mukaan 
”tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja muiden lainvalvontaviranomaisten 
toimintaa ja niiden keskinäistä yhteistyötä, jolla ehkäistään ja torjutaan kahta tai useampaa 
jäsenvaltiota koskevaa vakavaa rikollisuutta, terrorismia ja johonkin unionin politiikkaan 
kuuluvaa yhteistä etua vahingoittavia rikollisuuden muotoja. Europol edistää tietojenvaihtoa 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä ja laatii rikollisuutta koskevia analyyseja 
jäsenvaltioiden poliisivoimien avuksi niiden toteuttaessa rajatylittäviä tutkintatoimia.”

Asiakirjassa ”Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän 
suojeluaan varten” Eurooppa-neuvosto kehotti tekemään Europolista jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon keskipisteen, palveluntarjoajan ja 
lainvalvontayksiköiden yhteisen foorumin. Tämän asetuksen hyväksymisen myötä 
Tukholman ohjelmalla voidaan saavuttaa yksi sen ensisijaisista tavoitteista.

Esittelijä ottaa huomioon

– Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien enemmistön toistuvasti esittämän kannan
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– suulliset tiedonannot, joita Euroopan poliisiakatemian (Cepol) ja Europolin 
hallintoneuvostojen puheenjohtajat ovat antaneet parlamentissa, sekä heidän antamansa 
kirjalliset tiedonannot

– lausunnot, joita Europolin ja Cepolin johtajat ovat antaneet parlamentissa

– jäsenvaltioiden enemmistön oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 7. heinäkuuta 
2013 esittämän kannan.

Niissä kaikissa vastustetaan Europolin ja Cepolin yhdistämistä. 

Näin ollen esittelijä, joka jakaa edellä esitetyn kannan, katsoo, että Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastoa (Europol) sekä neuvoston 
päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamista koskevassa asetuksessa on viitattava 
yksinomaan Euroopan poliisivirastoon (Europol), minkä vuoksi tässä 
lainsäädäntöehdotuksessa pitää käsitellä vain päätöksen 2009/371/YOS kumoamista.

Kuluneen vuosikymmenen aikana vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden on havaittu 
lisääntyneen Euroopan unionissa, minkä lisäksi myös rikollisuuden muodot ovat 
monipuolistuneet. Europolin vuonna 2013 laatimassa Euroopan unionin uhkakuva-arviossa 
(European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment, EU SOCTA) todetaan, 
että vakava ja järjestäytynyt rikollisuus on jatkuvasti kehittyvä ja yhä monimutkaisempi ilmiö, 
joka muodostaa merkittävän uhkan EU:n turvallisuudelle ja vauraudelle. Selvityksen mukaan 
globalisoitumisen vaikutukset yhteiskunnassa ja liike-elämässä ovat helpottaneet myös 
merkittävien uusien rikollisuuden muotojen leviämistä, kun rikollisverkostot hyödyntävät 
lainsäädännön aukkoja, internetiä ja talouskriisiin liittyviä olosuhteita hankkiakseen laittomia 
voittoja pienellä riskillä. Internetiä hyödynnetään rikollisen toiminnan organisoinnissa ja 
toteuttamisessa. Se tarjoaa rikollisille yhteydenpitovälineen, markkinapaikan, 
värväystoimiston ja rahoituspalvelut. Sen avulla on myös entistä helpompi toteuttaa 
uudenlaisia verkkorikoksia, kuten maksukorttipetoksia, ja levittää lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia. 

Järjestäytyneen rikollisuuden toimintatapojen muuttumisesta Euroopan unionissa on 
huomattava, että nykyään järjestäytyneiden rikollisryhmien tavoitteena on maksimoida 
voittonsa, minkä vuoksi ne syyllistyvät monenlaisiin rikoksiin, kuten ihmiskauppaan, 
huumeiden ja tuliaseiden salakuljetukseen, talousrikoksiin, kuten korruptioon, petoksiin ja 
rahanpesuun, sekä verkkorikollisuuteen. Kaikki nämä rikokset muodostavat uhkan EU:n 
kansalaisten henkilökohtaiselle ja taloudelliselle turvallisuudelle ja myös tuottavat 
rikollisverkostoille voittoja, jotka vahvistavat niiden valtaa ja riistävät viranomaisilta kipeästi 
kaivattuja tuloja. Terrorismi on edelleen merkittävä uhka Euroopan unionin turvallisuudelle, 
ja eurooppalaiset yhteiskunnat ovat edelleen alttiita terrori-iskuille. 

EU:n kansalaisten huolenaiheista viidennellä sijalla on rikollisuus. EU:n kansalaiset pitävät 
uhkana myös verkkorikollisuutta, joka kasvaa nopeasti ja voi heikentää luottamusta internet-
palveluihin ja aiheuttaa huomattavaa vahinkoa EU:n taloudelle. Tästä syystä 11. tammikuuta 
2013 toimintansa aloitti Euroopan verkkorikostorjuntakeskus EC3, joka toimii Euroopan 
poliisiviraston alaisuudessa verkkorikollisuuden torjunnan koordinointivälineenä.
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Kaikista edellä mainituista tarvitaan Euroopan poliisivirasto, jonka toiminta yhteistyön ja 
tiedonvaihdon alalla on tehokasta ja tuloksekasta.

2. EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artikla.

3. TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Laaditussa ehdotuksessa määritetään selvästi Europolin toiminta-alue, sen tehtävät sekä tapa, 
jolla se tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Lisäksi sen tavoitteena on

1. mukauttaa Europol Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin vahvistamalla sen oikeudellinen 
toimintakehys asetuksella ja ottamalla käyttöön mekanismi, jonka avulla Euroopan 
parlamentti voi valvoa Europolin toimintaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa

2. parantaa Europolin hallintoa tehostamalla sen toimintaa

3. tarjota Europolille tukevampi pohja tietosuojan alalla antamalla Euroopan 
tietosuojavaltuutetun tehtäväksi valvoa henkilötietojen käsittelyä Europolissa täysin 
riippumattomasti

4. parantaa tiedonvaihtoa.

Asetuksessa toteutetaan nämä tavoitteet seuraavasti:

3.1. Europolin mukauttaminen Lissabonin sopimusta vastaavaksi sekä parlamentaarinen 
valvonta

Asetuksella varmistetaan, että Europolin toimintaa valvovat EU:n kansalaisten 
demokraattisesti valitut edustajat. Ehdotukset valvontaa koskeviksi säännöiksi perustuvat 
komission hyväksymään tiedonantoon menettelytavoista, joilla Euroopan parlamentti valvoo 
Europolin toimintaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa.

Parlamentaarista valvontaa käsitellään asetuksen 53 artiklassa, joskin siihen viitataan myös 
artiklaosan monissa muissa kohdissa.

Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit valvovat Europolin toimintaa muodostamalla 
parlamentaarisen valvonnan elimen. Se on rakenteeltaan pieni ja erikoistunut, ja Euroopan 
parlamentin toimivaltainen valiokunta (kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunta, LIBE) muodostaa sen yhdessä kunkin jäsenvaltion kansallisen parlamentin 
sisäasioiden valiokunnan tai vastaavan valiokunnan edustajan kanssa. Valvontaelin kokoontuu 
aina Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta (LIBE) kutsuu 
sen koolle, ja sen yhteispuheenjohtajina toimivat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja sekä neuvoston puheenjohtajavaltiona kulloinkin 
toimivan jäsenvaltion kansallisen parlamentin edustaja.

Parlamentaarisesta valvonnasta vastaavassa elimessä esitellään seuraavat asiat ja 
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keskustellaan niistä:

– Europolin toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus 
– vuotuinen ja monivuotinen työohjelma
– Euroopan tietosuojavaltuutetun laatima vuosikertomus Europolia koskevista 
valvontatoimista.

Lisäksi kyseinen elin voi kutsua Europolin pääjohtajan valitseman ehdokkaan antamaan 
lausunnon ja tekemään selvityksen tehtäviensä hoitamisesta.

Edellä mainitussa 53 artiklassa säädetään, että hallintoneuvoston puheenjohtaja ja pääjohtaja 
osallistuvat parlamentaarisesta valvonnasta vastaavan elimen istuntoon tämän pyynnöstä 
keskustelemaan Europoliin liittyvistä kysymyksistä. Samoin Euroopan parlamentti ja 
kansalliset parlamentit saavat tiedokseen Europolin tavoitteeseen liittyvät uhka-arviot, 
strategiset analyysit ja yleiset tilannekatsaukset sekä Europolin tilaamien selvitysten ja 
arviointien tulokset.

Lisäksi Euroopan parlamentin on luonnollisesti hoidettava tehtävänsä budjettivallan 
käyttäjänä. Parlamentille erityisesti toimitetaan ja esitellään ennakkoarvio ja selvitys 
varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta, ja se myöntää pääjohtajalle talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden.

3.2. Hallinnon parantaminen

Ehdotuksella parannetaan Europolin hallintoa tehostamalla sen toimintaa ja keventämällä 
menettelyjä erityisesti hallintoneuvoston ja pääjohtajan osalta. Lisäksi hallintoneuvoston 
asianmukaisen työskentelyn varmistamiseksi komissiolla ja jäsenvaltiolla on kummallakin 
hallintoneuvostossa yksi edustaja.

Jäsenvaltioita edustavat hallintoneuvoston jäsenet ovat vuosien kokemuksen osoittaman 
tehokkaan ja tuloksekkaan toiminnan vuoksi jatkossakin kunkin jäsenvaltion poliisiylijohtajia 
tai henkilöitä, jotka kukin jäsenvaltio on nimennyt heidän poliisiyksiköiden johtamiseen 
liittyvän kokemuksensa ja poliisiyhteistyöhön liittyvän osaamisensa perusteella. Jäsen voi 
nimittää itselleen varajäsenen, joka toimii tämän sijaisena jäsenen poissa ollessa. 
Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu hyväksyä joka vuosi seuraavan vuoden työohjelma, 
monivuotinen työohjelma, Europolin vuotuinen talousarvio, toimintaa koskeva konsolidoitu 
vuosikertomus sekä Europoliin sovellettavat varainhoitosäännöt. Se vastaa ennen kaikkea 
pääjohtajan nimittämisestä ainakin kolme ehdokasta käsittävän luettelon pohjalta. Luetteloa 
ehdottaa komitea, johon kuuluvat hallintoneuvostossa istuva komission edustaja sekä kaksi 
muuta hallintoneuvoston jäsentä.

Lisäksi hallintoneuvosto tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä poikkeustilanteita 
lukuun ottamatta. Tämä helpottaa päätöksentekoa ja nopeuttaa hallintoneuvoston toimintaa.

Jotta voidaan varmistaa Europolin tehokas päivittäinen toiminta, pääjohtaja toimii viraston 
oikeudellisena edustajana ja johtaa sen toimintaa. Pääjohtaja hoitaa tehtäviään täysin 
riippumattomasti ja varmistaa, että Europol toteuttaa tässä asetuksessa säädetyt tehtävät. 
Pääjohtajan olisi vastattava erityisesti talousarvion ja suunnitteluasiakirjojen valmistelusta, 
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jotta hallintoneuvosto voi tehdä niistä päätöksensä, ja Europolin vuotuisen ja monivuotisen 
työohjelman sekä muiden suunnitteluasiakirjojen toteuttamisesta.

Asetuksessa vahvistetaan, että Europolin kansallinen yksikkö turvaa kansalliset edut ja 
puolustaa niitä Europolissa. Kansallinen yksikkö säilyy Europolin ja toimivaltaisten 
viranomaisten välisenä yhteyspisteenä. Näin turvataan sen keskeinen asema ja 
koordinointitehtävät kaikessa yhteistyössä, jota jäsenvaltiot tekevät Europolin kanssa ja sen 
kautta, ja varmistetaan, että jäsenvaltio vastaa Europolin vaatimuksiin yhtenäisellä tavalla.

3.3. Tukevampi pohja tietosuojan alalla

Europolin toimintaan sovellettavaa tietosuojajärjestelmää vahvistetaan.

• Asetuksessa säädetään Euroopan tietosuojavaltuutetusta, joka hoitaa tehtäviään täysin 
riippumattomasti. Euroopan tietosuojavaltuutetulla on tärkeitä tehtäviä: hän muun muassa 
vastaanottaa kanteluita ja tutkii ne, valvoo tämän asetuksen soveltamista, neuvoo Europolia 
kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa, pitää rekisteriä käsittelytoimista ja 
suorittaa hänelle ilmoitettuihin käsittelyihin kohdistuvia ennakkotarkastuksia.

• Uhrien, todistajien, muiden kuin epäiltyjen ja alaikäisten henkilötietojen käsittely on
kielletty, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Tätä rajoitusta sovelletaan myös tietoihin, 
jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskontoa tai vakaumusta tai 
ammattiliittoon kuulumista sekä terveyttä ja seksuaalista käyttäytymistä (ns. arkaluonteiset 
henkilötiedot). Lisäksi arkaluonteisia henkilötietoja voidaan käsitellä vain silloin, kun ne 
täydentävät Europolin jo käsittelemiä muita henkilötietoja.

• Jäsenvaltioiden pääsy Europolin hallussa oleviin operatiivisia analyyseja koskeviin 
henkilötietoihin on rajoitettu epäsuoraan pääsyyn osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen 
pohjalta: jos pyynnön esittävän jäsenvaltion tiedot täsmäävät Europolin hallussa olevien 
tietojen kanssa, automaattinen vertailu tuottaa tulokseksi anonyymin ”osuman”. Osumaan 
liittyvät henkilö- tai tapaustiedot toimitetaan vasta erillisen seurantapyynnön perusteella.

• Läpinäkyvyyden lisäämiseksi vahvistetaan yksilön oikeuksia tutustua Europolin 
hallussa oleviin häntä koskeviin henkilötietoihin. Asetuksessa luetellaan, mitä tietoja 
Europolin on toimitettava henkilölle, joka haluaa tutustua omiin tietoihinsa.

• Ehdotuksessa asetetaan selkeät säännöt vastuunjaolle tietosuoja-asioissa. Europolin on 
muun muassa säännöllisin väliajoin tarkistettava, onko kaikkien henkilötietojen säilyttämistä 
tarpeen jatkaa.

• Lokitietoja ja dokumentointia koskevaa velvollisuutta laajennetaan niin, että se kattaa 
tietoihin pääsyn lisäksi myös muita tietojenkäsittelytoimia: tietojen keräämisen ja 
muuttamisen, tietoihin pääsyn sekä tietojen paljastamisen, yhdistämisen ja poistamisen. 
Asetuksessa kielletään lokitietojen muuttaminen, jotta voidaan varmistaa, että tietojen käyttöä 
valvotaan tiukemmin ja että on tiedossa, kuka niitä on käsitellyt.

• Europol voi käsitellä henkilötietoja, jotka ovat peräisin yksityisiltä osapuolilta, siltä 
osin kuin tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. Lisäksi Europol voi vastaanottaa 
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näitä tietoja suoraan yksityishenkilöiltä, jos yksityiseen osapuoleen sovellettava kansallinen 
lainsäädäntö sallii kyseisten tietojen siirtämisen suoraan poliisiviranomaisille. Tällöin Europol 
toimittaa välittömästi kaikki tiedot, varsinkin henkilötiedot, asiaankuuluville kansallisille 
yksiköille.

• Kuka tahansa voi vaatia Europolilta korvausta luvattoman tietojenkäsittelyn tai minkä 
tahansa tämän asetuksen säännösten kanssa ristiriidassa olevan toimenpiteen vuoksi. 
Tällaisessa tapauksessa Europol ja jäsenvaltio, jossa vahinko on aiheutunut, ovat 
yhteisvastuullisia (Europol SEUT-sopimuksen 340 artiklan ja jäsenvaltio kansallisen 
lainsäädäntönsä nojalla).

• Kansallisilla tietosuojaviranomaisilla on kuitenkin edelleen toimivalta valvoa 
jäsenvaltioiden toimesta tapahtuvaa henkilötietojen tallentamista, hakemista ja toimittamista 
Europolille. Kansallisten tietosuojaviranomaisten vastuulla on myös tutkia, loukkaako 
tällainen tietojen tallentaminen, hakeminen tai toimittaminen rekisteröidyn oikeuksia.

• Asetuksella otetaan käyttöön ”yhteiseen valvontaan” liittyviä tekijöitä Europoliin 
siirrettyjen ja siellä käsiteltävien tietojen osalta. Erityiskysymyksissä, jotka edellyttävät 
jäsenvaltioiden toimia, Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten tietosuojaviranomaisten 
olisi tehtävä yhteistyötä omien toimivaltuuksiensa puitteissa, jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla Euroopan unionissa.

3.4. Tiedonvaihdon parantaminen

Asetuksen tarkoituksena on tehostaa tietojen toimittamista jäsenvaltioilta Europolille. Tätä 
varten vahvistetaan jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa Europolille tarvittavia tietoja. 
Yhteyspisteenä Europolin suuntaan toimii tällöin kansallinen yksikkö.

Asetuksessa vahvistetun tiedonvaihtojärjestelmän ansiosta tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
korkea taso saavutetaan tietotyyppien mukaan eriytettyjen menettelyllisten takeiden avulla. 
Asetuksessa esitetään yksityiskohtaisesti tietojenkäsittelytoimet (ristiintarkistus, strategiset 
analyysit tai muut yksittäisiä tapauksia koskevat yleisluonteiset operatiiviset analyysit), 
tietolähteet ja se, kenellä on pääsy tietoihin. Siinä myös luetellaan eri henkilötietoluokat ja ne 
rekisteröityjen ryhmät, joiden tietoja voidaan kerätä kutakin tietojenkäsittelytoimea varten. 
Lisäksi toimivaltuudet, joita asetuksessa myönnetään Euroopan tietosuojavaltuutetulle, 
takaavat suojan korkean tason.

4. VAIKUTUSTENARVIOINTI

Europolia koskeva vaikutustenarviointi perustuu kahteen toimintatavoitteeseen, jotka 
koskevat jäsenvaltioiden Europolille toimittamien tietojen lisäämistä ja sellaisen 
tietojenkäsittely-ympäristön luomista, jonka avulla Europol voisi täysimääräisesti tukea 
jäsenvaltioita vakavan rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemisessä ja torjumisessa. Tietojen 
toimittamista koskevan tavoitteen osalta arvioitiin kahta toimintavaihtoehtoa: i) selkeytetään 
jäsenvaltioiden oikeudellista velvoitetta toimittaa Europolille tietoja, säädetään kannustimista 
ja mekanismista, johon eri jäsenvaltioiden suoritukset kirjataan, ja ii) annetaan Europolille 
pääsy asianmukaisiin kansallisiin lainvalvonta-alan tietokantoihin ”osuma / ei osumaa” 
-tyyppisten hakujen tekemistä varten. Tietojenkäsittely-ympäristöä koskevan tavoitteen osalta 
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arvioitiin niin ikään kahta toimintavaihtoehtoa: i) yhdistetään nykyiset kaksi 
analyysitietokantaa, ja ii) luodaan uusi tietojenkäsittely-ympäristö ja vahvistetaan 
menettelylliset takeet tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpanoa varten niin, että korostetaan 
erityisesti sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatetta.

Komission vakiintuneen käytännön mukaisesti kutakin toimintavaihtoehtoa arvioitiin 
komission yksiköiden välisen ohjausryhmän avulla tarkastelemalla niiden vaikutuksia 
turvallisuuteen ja perusoikeuksiin. 

Arvioinnin perusteella parhaaksi arvioidun toimintavaihtoehdon avulla voidaan entisestään 
tehostaa Europolin toimintaa virastona, joka tarjoaa kattavaa tukea Euroopan unionin 
lainvalvontaviranomaisille.

5. VAIKUTUS TALOUSARVIOON

Virkojen lopullinen määrä ja kokonaisbudjetti määräytyvät sekä erillisvirastojen 
resurssitarpeita kaudella 2014–2020 koskevan komission sisäisen tarkastelun että 
monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen perusteella, ottaen erityisesti huomioon 
keskenään kilpailevien resurssipyyntöjen arvioinnin ns. todellisten tarpeiden kannalta 
nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa budjettiresursseja on käytettävissä hyvin niukalti ja 
jossa virastojen on noudatettava periaatetta henkilöstön vähentämisestä viidellä prosentilla.


