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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 
2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo
(COM(2013) 0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0173),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 88 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0094/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto 
nuomones (A7–0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad Europolo ir Europos policijos koledžo (CEPOL) nereikėtų sujungti; 
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nors šios įstaigos ir vykdo policijos veiklą, jų tikslai ir uždaviniai, susiję su bendradarbiavimu 
Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, labai skiriasi. Šis paaiškinimas 
tinka visiems kitiems pakeitimams, kuriais tekstas išbraukiamas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dideli nusikaltėlių ir teroristų tinklai 
kelia didžiulę grėsmę Sąjungos vidaus 
saugumui ir jos piliečių saugumui bei 
pragyvenimui. Turimais šios grėsmės 
vertinimų duomenimis, nusikaltėlių grupių 
veikla apima vis daugiau nusikaltimų rūšių 
ir įgyja tarpvalstybinį mastą. Todėl 
nacionalinės valstybių narių teisėsaugos 

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

institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti 
su partneriais kitose valstybėse narėse. 
Tokiomis aplinkybėmis būtina suteikti 
Europolui daugiau galimybių aktyviau 
remti valstybes nares Sąjungos masto 
nusikaltimų prevencijos, analizės ir tyrimų 
srityse. Tai patvirtinta ir Sprendimo
2009/371/TVR vertinime;

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo 
reglamentu, parengtu atsižvelgiant į patirtį, 
įgytą įgyvendinant šį sprendimą. Europolo 
agentūra pagal šį reglamentą turėtų perimti 
Europolo funkcijas, nustatytas naikinamu 
sprendimu;

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant padidinti Europolo kaip 
Sąjungos keitimosi informacija centro 
veiksmingumą, reikėtų nustatyti aiškius 
įgaliojimus valstybėms narėms teikti 
Europolui duomenis, kurių jam reikia 

(11) siekiant padidinti Europolo kaip 
Sąjungos keitimosi informacija centro 
veiksmingumą, reikėtų nustatyti aiškius 
įgaliojimus valstybėms narėms teikti 
Europolui duomenis, kurių jam reikia 
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tikslams pasiekti. Naudodamosi tokiais 
įgaliojimais, valstybės narės itin daug 
dėmesio turėtų skirti duomenų, svarbių 
kovai su nusikaltimais, laikomais 
atitinkamų Sąjungos kovos su 
nusikalstamumu politinių priemonių 
strateginiais ir operatyviniais prioritetais, 
teikimui. Valstybės narės turėtų pateikti 
Europolui informaciją, susijusią su 
dvišaliais ar daugiašaliais informacijos 
mainais su kitomis valstybėmis narėmis, 
jeigu ta informacija susijusi su 
nusikaltimais, patenkančiais į Europolo 
kompetencijos sritį. Drauge Europolas 
turėtų labiau remti valstybes nares, kad 
būtų sustiprintas tarpusavio 
bendradarbiavimas ir dalijamasi 
informacija. Europolas visoms Sąjungos 
institucijoms ir nacionaliniams 
parlamentams turėtų teikti metinę 
ataskaitą apie atskirų valstybių narių jam
pateiktą informaciją;

tikslams pasiekti. Naudodamosi tokiais 
įgaliojimais, valstybės narės itin daug 
dėmesio turėtų skirti duomenų, svarbių 
kovai su nusikaltimais, laikomais 
atitinkamų Sąjungos kovos su 
nusikalstamumu politinių priemonių 
strateginiais ir operatyviniais prioritetais, 
teikimui. Valstybės narės turėtų pateikti 
Europolui informaciją, susijusią su 
dvišaliais ar daugiašaliais informacijos 
mainais su kitomis valstybėmis narėmis, 
jeigu ta informacija susijusi su 
nusikaltimais, patenkančiais į Europolo 
kompetencijos sritį. Drauge Europolas 
turėtų labiau remti valstybes nares, kad 
būtų sustiprintas tarpusavio 
bendradarbiavimas ir dalijamasi 
informacija;

Or. es

Pagrindimas

Į Europolo kompetencijos sritį neturėtų įeiti nei valstybių narių svarstymas, nei jų vertinimas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Europolo ir valstybių narių 
bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje 
narėje turėtų būti įsteigtas nacionalinis 
padalinys. Šiame reglamente turėtų būti
išlaikytos Europolo nacionalinio 
padalinio, užtikrinančio ir ginančio 
nacionalinius interesus agentūroje, 
funkcijos. Nacionalinis padalinys turėtų 
būti išlaikytas kaip Europolo ir 
kompetentingų institucijų ryšių palaikymo 
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padaliniai į Europolą turėtų deleguoti bent 
vieną ryšių palaikymo pareigūną;

punktas, taip užtikrinant, kad visas 
valstybių narių bendradarbiavimas su 
Europolu ir per jį būtų vykdomas 
centralizuotai ir būtų koordinuojamas ir 
kad valstybė narė pateiktų bendrus 
atsakymus į Europolo prašymus.  Kad 
būtų užtikrintas nuolatinis veiksmingas 
keitimasis informacija tarp Europolo ir 
nacionalinių padalinių ir palengvintas jų 
bendradarbiavimas, visi nacionaliniai 
padaliniai į Europolą turėtų deleguoti bent 
vieną ryšių palaikymo pareigūną;

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
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nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valdybai turėtų būti suteikiami 
reikiami įgaliojimai, visų pirma susiję su 
biudžeto nustatymu, jo vykdymu, 
atitinkamų finansinių taisyklių ir planų 
priėmimu, skaidrios Europolo vykdomojo 
direktoriaus sprendimų priėmimo tvarkos 

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

nustatymu ir metinės veiklos ataskaitų 
priėmimu. Jai turėtų būti suteikiami 
agentūros darbuotojų, įskaitant vykdomąjį 
direktorių, paskyrimų tarnybos įgaliojimai; 

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas nemano, kad siekiant užtikrinti Europolo vidinį skaidrumą ir vidinę demokratiją 
reikėtų steigti vykdomąją tarybą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų užtikrinta duomenų 
nuosavybė ir informacijos apsauga, 
valstybių narių ir trečiųjų šalių valdžios 
institucijos ir tarptautinės organizacijos 
turėtų galėti nustatyti, kokiais tikslais 
Europolas gali tvarkyti jų pateiktus 
duomenis ir apriboti prieigos teises;

(21) kad būtų užtikrinta duomenų 
nuosavybė ir informacijos apsauga, 
valstybių narių ir trečiųjų šalių valdžios 
institucijos ir tarptautinės organizacijos 
turėtų galėti nustatyti, kokiais tikslais 
Europolas gali tvarkyti jų pateiktus 
duomenis ir apriboti prieigos teises. Šis 
apribojimas padėtų užtikrinti skaidrumą 
ir teisinį tikrumą, o tai labai svarbu 
policijos bendradarbiavimo srityje;

Or. es

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendradarbiavimą ir visų pirma nustatyti 
įvairių agentūrų jau turimų duomenų 
sąsajas, Europolas turėtų sudaryti sąlygas 
Eurojustui susipažinti su Europolo turimais 
duomenimis ir atlikti paiešką, taikydamas 
ypatingas garantijas; 

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti veikimo 
efektyvumą, Europolui turėtų būti suteikta 
galimybė keistis visa informacija, išskyrus 

(25) siekiant užtikrinti veikimo 
efektyvumą, Europolui turėtų būti suteikta 
galimybė keistis visa informacija, išskyrus 
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asmens duomenis, su kitomis Sąjungos 
įstaigomis, trečiųjų šalių teisėsaugos 
institucijomis ir teisėsaugos pareigūnų 
mokymo institucijomis bei tarptautinėmis 
organizacijomis tiek, kiek reikia jo 
uždaviniams spręsti. Kadangi bendrovės, 
įmonės, verslo asociacijos, nevyriausybinės 
organizacijos ir kiti privatūs subjektai turi 
žinių ir duomenų, susijusių su sunkių 
nusikaltimų ir terorizmo prevencija ir kova 
su jais, Europolui turėtų būti suteikta 
galimybė keistis tais duomenimis ir su 
privačiomis šalimis. Siekiant užkirsti kelią 
elektroniniams nusikaltimams, susijusiems 
su tinklo ir informacijos saugumo 
incidentais, ir kovoti su jais Europolas 
turėtų, vadovaudamasis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva [name of 
adopted Directive] dėl priemonių aukštam 
bendram tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, 
bendradarbiauti ir dalytis informacija, 
išskyrus asmens duomenis, su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis, 
atsakingomis už tinklų ir informacinių
sistemų saugumą;

asmens duomenis, su kitomis Sąjungos 
įstaigomis, trečiųjų šalių teisėsaugos 
institucijomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis tiek, kiek reikia jo 
uždaviniams spręsti. Kadangi bendrovės, 
įmonės, verslo asociacijos, nevyriausybinės 
organizacijos ir kiti privatūs subjektai turi 
žinių ir duomenų, susijusių su sunkių 
nusikaltimų ir terorizmo prevencija ir kova 
su jais, Europolui turėtų būti suteikta 
galimybė keistis tais duomenimis ir su 
privačiais subjektais. Šia informacija 
visada turėtų būti keičiamasi apie tai 
informavus atitinkamą nacionalinį 
padalinį ar padalinius. Jeigu informacija, 
kuria keičiamasi, konkrečiai susijusi su 
valstybe nare arba konkrečiomis 
institucijomis ar įstaigomis, valdyba 
turėtų būti informuojama ir pateikti savo 
nuomonę. Siekiant užkirsti kelią 
elektroniniams nusikaltimams, susijusiems 
su tinklo ir informacijos saugumo 
incidentais, ir kovoti su jais Europolas 
turėtų, vadovaudamasis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva [name of 
adopted Directive] dėl priemonių aukštam 
bendram tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, 
bendradarbiauti ir dalytis informacija, 
išskyrus asmens duomenis, su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis, 
atsakingomis už tinklų ir informacinių 
sistemų saugumą;

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Europolui turėtų būti suteikta 
galimybė dalytis asmens duomenimis su 
kitais Sąjungos organais tiek, kiek reikia jo 
uždaviniams spręsti;

(26) Europolui turėtų būti suteikta 
galimybė dalytis asmens duomenimis su 
kitais Sąjungos organais tiek, kiek reikia jo 
uždaviniams spręsti. Kaip nurodo Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, 
reikėtų dalytis tik informacija apie tuos 
asmenis, kurie padarė arba įtariami 
galintys padaryti nusikaltimus, 
patenkančius į Europolo kompetencijos 
sritį;

Or. es

Pagrindimas

Europolo turimus įgaliojimus keistis asmens duomenimis su kitomis Sąjungos įstaigomis 
reikia riboti – leisti keistis tik informacija apie tuos asmenis, kurie padarė arba įtariami 
galintys padaryti nusikaltimus, patenkančius į Europolo kompetencijos sritį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) atsižvelgiant į ypatingą agentūros 
pobūdį, ji turėtų taikyti savo specialią 
tvarką, kuria būtų užtikrinama duomenų 
apsauga ir kuri jokiu būdu neturėtų būti 
prastesnė už bendrą tvarką, kuri taikoma 
Europos Sąjungai ir jos agentūroms. Šiuo 
požiūriu pakeistos bendros duomenų 
apsaugos taisyklės turėtų būti kuo 
anksčiau pradėtos taikyti Europolui: 
– jokiu būdu ne vėliau kaip praėjus 
dvejiems metams nuo naujų bendrų 
taisyklių įsigaliojimo;
– Europolo specialios tvarkos taisyklės su 
ES atskiros tvarkos taisyklėmis duomenų 



PR\938283LT.doc 17/81 PE513.116v01-00

LT

apsaugos srityje turi būti suderintos likus 
dvejiems metams iki bet kokių šiuo tikslu 
parengtų taisyklių priėmimo;

Or. es

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) atsižvelgiant į Europolo prievolių 
pobūdį bei vykdomojo direktoriaus 
vaidmenį, prieš paskiriant vykdomąjį 
direktorių, taip pat prieš galimą jo 
kadencijos pratęsimą, jo gali būti 
paprašyta perskaityti pranešimą Europos 
Parlamento kompetentingam komitetui ir 
atsakyti į to komiteto klausimus. 
Vykdomasis direktorius taip pat turėtų 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti 
metinę ataskaitą. Be to, Europos 
Parlamentui turėtų būti suteikta galimybė 
pakviesti vykdomąjį direktorių pateikti 
savo pareigų vykdymo ataskaitą;

(50) atsižvelgiant į Europolo prievolių 
pobūdį bei vykdomojo direktoriaus 
vaidmenį, prieš paskiriant vykdomąjį 
direktorių, taip pat prieš galimą jo 
kadencijos pratęsimą, jo prašoma
perskaityti pranešimą parlamentinės 
kontrolės grupei ir atsakyti į tos grupės
klausimus. Vykdomasis direktorius 
minėtai parlamentinės kontrolės grupei ir 
Tarybai taip pat turėtų pateikti metinę 
ataskaitą. Be to, Europos Parlamentui 
turėtų būti suteikta galimybė pakviesti 
vykdomąjį direktorių pateikti savo pareigų 
vykdymo ataskaitą;

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pakeičia Europolą, įsteigtą Sprendimu 
2009/371/TVR, ir perima jo teises ir 
pareigas. Naujasis Europolas turėtų būti 
visų jų sutarčių, įskaitant darbo sutartis, 
prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto turto teisių 
perėmėjas. Europolo, įsteigto Sprendimu 
2009/371/TVR, sudaryti tarptautiniai 
susitarimai turėtų likti galioti;

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo ir mokymo agentūros 

įsteigimas

Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūros įsteigimas

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

1. Siekiant remti ir stiprinti valstybių 
narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų 
veiksmus bei jų tarpusavio 
bendradarbiavimą užkardant sunkius 
nusikaltimus, susijusius su dviem ar 
daugiau valstybių narių, terorizmu ir 
nusikalstamumo formomis, kurios kenkia 
Sąjungos politikoje numatytam bendram 
interesui, įsteigiama Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 
(Europolas).

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
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nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europolas palaiko ryšius su vienu 
nacionaliniu padaliniu, kuris kiekvienoje 
valstybėje narėje įsteigiamas arba 
paskiriamas pagal 7 straipsnio nuostatas.

Or. es

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – visos valstybių narių policijos 
įstaigos ir kitos teisėsaugos tarnybos, 
pagal nacionalinę teisę atsakingos už 
nusikalstamų veikų prevenciją ir kovą su 
jomis;

a) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – valstybių narių iš savo 
policijos tarnybų ir kitų tarnybų, kurioms 
pavesta įgyvendinti teisės normas, 
paskirtos institucijos, pagal atitinkamus 
nacionalinės teisės aktus atsakingos už
nusikaltimų, priskiriamų Europolo 
kompetencijos sričiai, prevenciją ir kovą 
su jais;

Or. es

Pagrindimas

Nauja apibrėžtis platesnė, todėl galės būti taikoma visoms kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) analizė – duomenų rinkimas, tvarkymas 
ir naudojimas siekiant padėti vykdyti 
nusikalstamų veikų tyrimus;

b) analizė – duomenų rinkimas, tvarkymas 
ir naudojimas siekiant padėti vykdyti 
nusikalstamų veikų tyrimus, taip pat visų 
kitų užduočių, nurodytų 4 straipsnyje, 
vykdymas;

Or. es

Pagrindimas

Reikia patikslinti terminą „analizė“, nes ne tik turi būti nurodoma pagalba vykdant 
nusikalstamų veikų tyrimus, bet ir numatoma galimybė atlikti atskiras analizes, pavyzdžiui, be 
visų kitų, SOCTA ar TESAT.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SU TEISĖSAUGOS 
BENDRADARBIAVIMU SUSIJĘ 
UŽDAVINIAI

FUNKCIJOS

Or. es

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Uždaviniai Funkcijos
1. Europolas yra Europos Sąjungos 
agentūra, kuri, vadovaudamasi šiuo 
reglamentu, sprendžia tokius uždavinius:

1. Europolas yra Europos Sąjungos 
agentūra, kuri, vadovaudamasi šiuo 
reglamentu, vykdo tokias funkcijas:

Or. es

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nedelsiant pranešti valstybėms narėms 
apie su jomis susijusią informaciją ir apie 
bet kokias nusikalstamų veikų sąsajas;

b) per Europolo nacionalinius padalinius 
nedelsiant pranešti valstybėms narėms apie 
su jomis susijusią informaciją ir apie bet 
kokias nusikalstamų veikų sąsajas;

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiami nacionaliniai padaliniai, nes jie yra Europolo ir valstybių narių ryšių palaikymo 
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punktai.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) remti, plėtoti, vykdyti, koordinuoti ir 
įgyvendinti teisėsaugos pareigūnų 
mokymo veiklą, bendradarbiaujant su 
valstybių narių mokymo institucijų tinklu, 
kaip nustatyta III skyriuje;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

j) teikti Sąjungos įstaigoms, įsteigtoms 
remiantis Sutarties V antraštine dalimi, ir 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybai 
(OLAF) kriminalinės žvalgybos 
informaciją, kai tai būtina jų funkcijoms 
vykdyti, gavus šią informaciją turinčios 
valstybės, kuriai toks teikimas tam tikrais 
atvejais gali pakenkti, sutikimą;

Or. es

Pagrindimas

Kai informacija konfidenciali, visada reikia gauti šią informaciją turinčios valstybės, kuriai 
tam tikrais atvejais gali būti pakenkta, sutikimą.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) padėti atlikti tyrimus valstybėse narėse, 
visų pirma pateikiant visą svarbią 
informaciją nacionaliniams padaliniams;

Or. es

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europolas gali, vadovaudamasis 
valstybės narės, kurioje jungtinė tyrimo 
grupė veikia, teisiniais apribojimais, 
prisidėti prie veiklos ir keistis informacija 
su visais tos grupės nariais.

2. Europolas gali, vadovaudamasis 
valstybės narės, kurioje jungtinė tyrimo 
grupė veikia, teisiniais apribojimais, 
prisidėti prie veiklos ir keistis informacija 
su visais tos grupės nariais. Europolo 
pareigūnai nedalyvauja taikant prievartos 
priemones.

Or. es

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Europolą sudarančių valstybių narių 
kompetentingos institucijos turi duoti 
leidimą Europolui dalyvauti jungtinės 
tyrimo grupės veikloje; dalyvavimas 
aptariamas dokumente, kurį pirmiausia 
pasirašo Europolo direktorius ir kuris 
pridedamas prie atitinkamo susitarimo dėl 
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jungtinės tyrimo grupės kūrimo.

Or. es

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 3a dalyje nurodytame pridedamame 
dokumente nustatomos Europolo 
pareigūnų dalyvavimo jungtinės tyrimų 
grupės veikloje sąlygos, įskaitant šių 
pareigūnų privilegijų ir imunitetų 
reglamentavimą ir atsakomybę, 
atsirandančią dėl šių pareigūnų galimų 
neteisėtų veiksmų.

Or. es

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Atsižvelgiant į pažeidimus, kurie gali 
būti padaryti Europolo pareigūnų 
atžvilgiu arba kuriuos jie gali padaryti, 
jungtinės tyrimų grupės veikloje 
dalyvaujantiems Europolo pareigūnams 
gali būti taikomi valstybės narės, kurioje 
veikia jungtinė tyrimų grupė, 
nacionalinės teisės aktai, taikomi 
jungtinės tyrimų grupės nariams, 
vykdantiems tokias pat funkcijas šioje 
valstybėje narėje.

Or. es
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Europolo pareigūnai, dalyvaujantys 
jungtinės tyrimų grupės veikloje, su 
grupės nariais gali dalytis informacija, 
gauta iš Europolo duomenų kaupimo 
sistemų. Palaikant tiesioginius ryšius 
pagal 7 straipsnį, Europolas vienu metu 
teikia informaciją valstybių narių, 
kurioms atstovaujama jungtinėje tyrimų 
grupėje, Europolo nacionaliniams 
padaliniams ir valstybių narių, kurios 
teikia informaciją, Europolo 
nacionaliniams padaliniams.

Or. es

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Informacija, kurią Europolo 
pareigūnas gauna būdamas jungtinės 
tyrimų grupės narys, per Europolo 
nacionalinius padalinius gali būti įtraukta 
į tam tikras Europolo duomenų kaupimo 
sistemas, gavus šią informaciją 
suteikusios kompetentingos institucijos 
sutikimą ir šiai institucijai prisiimant už 
tai atsakomybę.

Or. es



PR\938283LT.doc 27/81 PE513.116v01-00

LT

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena valstybė narė įsteigia ar 
paskiria nacionalinį padalinį, kuris yra 
Europolo ryšių su paskirtomis valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis 
palaikymo organas. Kiekviena valstybė 
narė paskiria nacionalinio padalinio 
vadovą. 

Or. es

Pagrindimas

Reikia stiprinti nacionalinius padalinius, nes jie yra Europolo ir valstybių narių ryšių 
palaikymo punktai. Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad 
Europolo ir CEPOL nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europolas konkrečių tyrimų klausimais
gali tiesiogiai bendradarbiauti su valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis. 
Tokiu atveju Europolas nedelsdamas
praneša apie tai nacionaliniam padaliniui ir 
pateikia bet kokios informacijos, kuria 
tiesiogiai keitėsi Europolas ir atitinkamos 
kompetentingos institucijos, kopiją.

4. Europolas gali tiesiogiai bendradarbiauti 
su valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, šioms institucijoms 
atliekant konkrečius tyrimus, jeigu 
tiesioginiai ryšiai teikia papildomos 
naudos siekiant tinkamai baigti tyrimą. 
Europolas iš anksto praneša apie tokį 
poreikį nacionaliniam padaliniui ir kuo 
greičiau pateikia informacijos, kuria buvo 
tiesiogiai keičiamasi, kopiją.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų numatyti Europolo galimybę tiesiogiai bendradarbiauti su valstybių narių 
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kompetentingomis institucijomis, tačiau niekada nereikia pamiršti, kad Europolas iš anksto 
apie tai turi pranešti nacionaliniam padaliniui, kuris yra Europolo ir valstybių narių ryšių 
palaikymo punktas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės per savo nacionalinį 
padalinį ar kompetentingą instituciją visų 
pirma:

Nacionaliniai padaliniai:

a) teikia Europolui informaciją, kurios
reikia jo uždaviniams spręsti. Be kita ko, 
Europolui nedelsiant pateikiama 
informacija, susijusi su nusikaltimų 
sritimis, kurias Sąjunga laiko 
prioritetinėmis. Taip pat pateikiama 
informacijos, susijusios su dvišaliais ar 
daugiašaliais mainais su kitomis 
valstybėmis narėmis, kopija, jei tie mainai 
susiję su nusikaltimais, patenkančiais į 
Europolo kompetencijos sritį;

a) savo iniciatyva teikia Europolui 
informaciją ir duomenis, kurių reikia jo 
funkcijoms vykdyti, ir atsako į Europolo 
prašymus pateikti informaciją bei 
duomenis ir suteikti konsultacijas.

Nepažeidžiant valstybių narių 
įsipareigojimų, susijusių su viešosios 
tvarkos palaikymu ir vidaus saugumo 
užtikrinimu, vykdymo, nacionaliniai 
padaliniai jokiu konkrečiu atveju 
neprivalo teikti informacijos ar duomenų, 
jeigu jie:
i) pakenktų esminiams nacionalinio 
saugumo interesams;
ii) keltų pavojų atliekamo tyrimo sėkmei 
ar asmenų saugumui arba
iii) atskleistų informaciją, susijusią su 
tarnybomis ar konkrečia žvalgybos veikla 
valstybės saugumo srityje;

Or. es
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didina informuotumą apie Europolo 
veiklą.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės jau žino, kad Europolui suteikti įgaliojimai yra naudingi, ir nacionaliniai 
padaliniai neturi didinti informuotumo apie Europolo veiklą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prašo Europolo pateikti atitinkamą 
informaciją, kuri gali palengvinti paskirtų 
kompetentingų institucijų atliekamus 



PE513.116v01-00 30/81 PR\938283LT.doc

LT

tyrimus;

Or. es

Pagrindimas

Kaip nacionalinių padalinių funkciją svarbu įtraukti galimybę prašyti Europolo pateikti 
atitinkamą informaciją, reikalingą jų tyrimams; taip stiprinamas Europolo ir valstybių narių 
abipusis bendradarbiavimas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) užtikrina veiksmingą ryšių palaikymą 
ir bendradarbiavimą su kompetentingomis 
institucijomis;

Or. es

Pagrindimas

Pagal 7 straipsnio 4 dalį nacionaliniai padaliniai turi užtikrinti veiksmingą ryšių palaikymą ir 
bendradarbiavimą su kompetentingomis institucijomis, nes jie yra Europolo ryšių palaikymo 
su valstybėmis narėmis punktas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) pagal nacionalinės teisės aktus 
įvertina kompetentingoms institucijoms 
svarbią informaciją ir žvalgybos duomenis 
ir tą medžiagą joms perduoda; 

Or. es

Pagrindimas

Tai dar viena funkcija, kuri sustiprina nacionalinių padalinių, kaip Europolo ryšių palaikymo 
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su valstybėmis narėmis punkto, vaidmenį.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) užtikrina teisės aktų laikymąsi 
kiekvieną kartą keičiantis informacija su 
Europolu.

Or. es

Pagrindimas

Ši nauja kompetencija padeda stiprinti tvirtą duomenų apsaugos sistemą, įdiegtą šiuo 
reglamentu.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Europolas rengia metinę ataskaitą 
apie kiekvienos valstybės narės Europolui 
pateiktos informacijos kiekį ir kokybę 
pagal 5 dalies a punktą ir apie 
nacionalinių padalinių veiklą. Metinė 
ataskaita siunčiama Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
nacionaliniams parlamentams.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Į Europolo kompetencijos sritį neturėtų įeiti nei valstybių narių svarstymas, nei jų vertinimas.
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ryšių palaikymo pareigūnai padeda
Europolui ir savo valstybei narei keistis 
informacija.

3. Ryšių palaikymo pareigūnai savo 
nacionalinių padalinių informaciją 
perduoda Europolui, o Europolo 
informaciją – nacionaliniams 
padaliniams.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kitus straipsnius, šiame straipsnyje reikia patikslinti, kad nacionaliniai 
padaliniai yra valstybių narių ir Europolo ryšių palaikymo punktai.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ryšių palaikymo pareigūnai padeda savo 
valstybei narei ir kitų valstybių narių ryšių 
palaikymo pareigūnams keistis informacija 
pagal nacionalinę teisę. Jei nacionalinė 
teisė leidžia, dvišaliam keitimuisi 
informacija apie nusikaltimus, 
nepatenkančius į Europolo kompetenciją, 
galima naudotis Europolo infrastruktūra.

4. Ryšių palaikymo pareigūnai padeda savo 
valstybei narei ir kitų valstybių narių, 
trečiųjų šalių, ES įstaigų ar tarptautinių 
organizacijų ryšių palaikymo pareigūnams 
keistis informacija pagal nacionalinę teisę. 
Jei nacionalinė teisė leidžia, dvišaliam 
keitimuisi informacija apie nusikaltimus, 
nepatenkančius į Europolo kompetenciją, 
galima naudotis Europolo infrastruktūra.

Or. es

Pagrindimas

Valstybių narių, ES įstaigų, tarptautinių organizacijų ir trečiųjų šalių ryšių palaikymo 
pareigūnų dvišalis keitimasis informacija šiuo metu yra plačiai taikoma praktika, kuriai 
reikia teisinio pagrindo, kad būtų galima toliau ją taikyti.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SU TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ 
MOKYMU SUSIJĘ UŽDAVINIAI

Išbraukta.

9 straipsnis
Europolo akademija

1. Šiuo reglamentu įsteigtas Europolo 
padalinys Europolo akademija remia, 
plėtoja, įgyvendina ir koordinuoja 
teisėsaugos pareigūnų mokymą visų 
pirma tokiose srityse kaip kova su 
sunkiais nusikaltimais, darančiais poveikį 
dviem ar daugiau valstybių narių, ir 
terorizmu, didelės rizikos viešosios tvarkos 
ir sporto renginių valdymas, nekarinių 
Sąjungos misijų strateginis planavimas ir 
valdymas, taip pat lyderystė teisėsaugos 
srityje ir kalbų mokėjimas, siekdama:
a) didinti informuotumą ir žinias apie: 
i) tarptautines ir Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo priemones; 
ii) Sąjungos įstaigas, visų pirma 
Europolą, Eurojustą ir „Frontex“, jų 
veikimą ir vaidmenį; 
iii) teisminius teisėsaugos 
bendradarbiavimo aspektus ir praktines 
žinias apie prieigą prie informacijos 
kanalų; 
b) skatinti regioninio ir dvišalio valstybių 
narių bendradarbiavimo tarpusavyje ir su 
trečiosiomis šalimis plėtotę;
c) nagrinėti konkrečias nusikalstamumo 
ir policijos veiklos temines sritis, kuriose 
Sąjungos lygmens mokymas gali teikti
papildomos naudos;
d) sudaryti tam tikras bendras teisėsaugos 
pareigūnų mokymo programas, pagal 
kurias jie būtų rengiami dalyvauti 
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civilinėse Sąjungos misijose;
e) remti valstybes nares, vykdančias 
dvišalę teisėsaugos pajėgumų didinimo 
veiklą trečiosiose šalyse; 
f) rengti dėstytojus ir padėti kaupti gerąją 
mokymo(si) patirtį ir dalytis ja.
2. Europolo akademija rengia ir 
reguliariai atnaujina mokymosi 
priemones ir metodikas bei taiko jas 
atsižvelgdama į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, kad būtų pagerinti 
teisėsaugos pareigūnų gebėjimai. 
Europolo akademija vertina šių veiksmų 
rezultatus siekdama padidinti būsimos 
veiklos kokybę, nuoseklumą ir 
efektyvumą. 

10 straipsnis
Europolo akademijos uždaviniai

1. Europolo akademija rengia 
daugiametes strategines mokymo reikmių 
analizes ir daugiametes mokymo 
programas.
2. Europolo akademija rengia ir 
įgyvendina mokymo veiklą ir mokymosi 
produktus, be kita ko: 
a) mokymo programas, seminarus, 
konferencijas, internetinio ir e. mokymosi 
veiklą;
b) bendrus mokymo planus, pagal kuriuos 
būtų didinamas informuotumas, 
užpildomos spragos ir (arba) 
formuojamas bendras požiūris į kovą su 
tarpvalstybiniais nusikaltimais;
c) pakopinius mokymo modulius, 
laipsniškai sunkėjančius atsižvelgiant į 
tikslinei grupei reikalingų gebėjimų lygį, 
itin daug dėmesio skiriant konkrečiam 
geografiniam regionui, konkrečiai 
nusikalstamos veiklos teminei sričiai arba 
konkretiems profesiniams gebėjimams;
d) teisėsaugos pareigūnų mainų ir 
komandiruočių programas pagal 
operatyvinio mokymo principą.
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3. Siekiant užtikrinti nuoseklią Europos 
mokymo politiką, kad būtų remiamos 
civilinės misijos ir pajėgumų didinimas 
trečiosiose šalyse, Europolo akademija:
a) vertina dabartinės Sąjungos 
teisėsaugos pareigūnų mokymo politikos 
ir iniciatyvų poveikį;
b) rengia ir įgyvendina valstybių narių 
teisėsaugos pareigūnų mokymo 
programas, pagal kurias jie pasirengtų 
dalyvauti civilinėse misijose ir, be kita ko, 
įgytų reikiamų kalbų gebėjimų;
c) rengia ir įgyvendina trečiųjų šalių, visų 
pirma Europos Sąjungos šalių 
kandidačių, teisėsaugos pareigūnų 
mokymo programas;
d) valdo specialius Sąjungos išorės 
pagalbos fondus, kurių lėšomis 
trečiosioms šalims padedama plėtoti 
pajėgumus atitinkamose politikos srityse, 
vadovaujantis Sąjungos nustatytais
prioritetais.
4. Europolo akademija skatina 
teisėsaugos pareigūnų mokymo ir 
susijusių nustatytų Europos kokybės 
standartų pripažinimą valstybėse narėse.

11 straipsnis
Su mokymu susiję moksliniai tyrimai

1. Europolo akademija prisideda prie 
mokslinių tyrimų, susijusių su šiame 
skyriuje aptariama mokymo veikla, 
plėtotės. 
2. Europolo akademija skatina ir palaiko 
partnerystę su Sąjungos institucijomis ir 
su valstybinėmis bei privačiomis mokymo 
institucijomis, taip pat skatina užmegzti 
tvirtesnę valstybių narių universitetų ir 
teisėsaugos pareigūnų mokymo institucijų 
partnerystę.

Or. es
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Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti, todėl išbraukiamas visas III skyrius.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Mokslinis mokymo komitetas pagal 20 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi Mokslinis komitetas įsteigiamas dėl Europolo ir CEPOL sujungimo, o pranešėjas 
mano, kad jų sujungti nereikia, c punktas turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas nemano, kad siekiant užtikrinti Europolo vidinį skaidrumą ir vidinę demokratiją 
reikėtų steigti vykdomąją tarybą.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 
valstybės narės atstovą ir du Komisijos 
atstovai; jie visi turi balso teisę.

1. Valdybą sudaro po vieną kiekvienos 
valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos 
atstovas; jie visi turi balso teisę.

Or. es

Pagrindimas

Kiekvienai valstybei narei valdyboje atstovauja tik vienas narys, todėl labiau derėtų išlaikyti 
vieną Komisijos atstovą, nes taip teisingiau.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į 
jų patirtį viešojo ir privačiojo sektoriaus 
organizacijų valdymo srityje ir žinias apie 
teisėsaugos bendradarbiavimą.

2. Valdybos nariai yra valstybių narių 
policijos vadovai arba asmenys, kuriuos 
kiekviena valstybė narė skiria 
atsižvelgdama į jų patirtį policijos 
padalinių valdymo srityje ir žinias apie 
policijos bendradarbiavimą.

Or. es

Pagrindimas

Pagal naują šio straipsnio redakciją valstybėms narėms suteikiamos dvi pasirinkimo 
galimybės: valdybos narys gali būti arba valstybių narių policijos vadovas arba, jeigu 
valstybės narės mano, kad tai yra tinkamiau, jos gali rinktis asmenį, turintį patirties policijos 
padalinių valdymo srityje ir žinių apie policijos bendradarbiavimą.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienam valdybos nariui atstovauja 
pakaitinis narys, skiriamas remiantis jo 
patirtimi viešojo ir privačiojo sektoriaus 
organizacijų valdymo srityje ir žiniomis 
apie teisėsaugos pareigūnų mokymo 
nacionalinę politiką. Pakaitinis narys 
veikia kaip tikrasis narys sprendžiant 
klausimus, susijusius su teisėsaugos 
pareigūnų mokymu. Tikrajam nariui 
nedalyvaujant, jam atstovauja pakaitinis 
narys. Pakaitiniam nariui nedalyvaujant, 
sprendžiant klausimus, susijusius su 
teisėsaugos pareigūnų mokymu, jam 
atstovauja tikrasis narys.

3. Kiekvienam valdybos nariui atstovauja 
pakaitinis narys, kurį skiria tikrasis narys 
pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
kriterijus. Tikrajam nariui nedalyvaujant, 
jam atstovauja pakaitinis narys.

Or. es

Pagrindimas

Būtų veiksmingiau, jei pakaitinį narį pasirinktų tikrasis valdybos narys.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo 
tęstinumą, visos Vadyboje atstovaujamos 
šalys turėtų dėti pastangas, kad jų atstovai 
valdyboje keistųsi kuo rečiau. Visos šalys
siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir 
moterų pusiausvyra.

4. Visos valdyboje atstovaujamos šalys 
siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir 
moterų pusiausvyra.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad valdybos narį renkasi valstybė, šio straipsnio pirmą dalį reikia 
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išbraukti.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valdybos narių ir pakaitinių narių 
kadencija – ketveri metai. Ši kadencija 
gali būti pratęsiama. Pasibaigus narių 
kadencijai arba jiems atsistatydinus, 
nariai toliau eina savo pareigas tol, kol jų 
kadencija pratęsiama arba jie pakeičiami.

5. Valdybos narių ir pakaitinių narių 
kadencijos trukmė priklauso nuo laiko, 
kurį suteikia juos paskyrusi valstybė narė.

Or. es

Pagrindimas

Kiekviena valstybė pasirenka valdyboje jai atstovaujantį narį; siekiant užtikrinti šios sistemos 
nuoseklumą, nario kadencijos trukmė priklauso nuo laiko, kurį valstybė suteikia savo 
paskirtam nariui.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pirmininkui padeda valdybos 
sekretoriatas. Sekretoriatas visų pirma:
a) tiesiogiai ir nuolat dalyvauja 
organizuojant valdybos darbą, jį 
koordinuojant ir užtikrinant jo 
nuoseklumą. Pirmininkui prisiimant 
atsakomybę ir vadovaujant,
b) teikia valdybai administracinę paramą, 
būtiną jos pareigoms vykdyti.

Or. es

Pagrindimas

Patirtis parodė, kad valdybos sekretoriatas yra naudingas, todėl jį reikia išlaikyti.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priima konsoliduotąją metinę Europolo 
veiklos ataskaitą ir iki kitų metų liepos 1 d.
nusiunčia ją Europos Parlamentui,
Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 
nacionaliniams parlamentams. 
Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita 
paviešinama;

d) ne vėliau kaip kitų metų liepos 1 d.
priima konsoliduotąją metinę Europolo 
veiklos ataskaitą, pateikia ir pristato ją 
parlamentinės kontrolės grupei ir 
nusiunčia Tarybai, Komisijai, Audito 
Rūmams ir nacionaliniams parlamentams. 
Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita 
paviešinama;

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) atsižvelgdama į įgyvendintinų 
priemonių sąnaudų ir naudos santykį 
priima sukčiavimo rizikai proporcingą 
kovos su sukčiavimu strategiją;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nereikia viršyti Europolo įgaliojimų ir susieti jų su OLAF įgaliojimais.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) skiria Mokymo mokslinio komiteto 
narius;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi Mokslinis komitetas įsteigtas dėl Europolo ir CEPOL sujungimo, o pranešėjas 
mano, kad jų sujungti nereikia, n punktas turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

o) gavusi įvairių vidaus ar išorės audito 
ataskaitų bei vertinimų, taip pat Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno tyrimų išvadas bei 
rekomendacijas, užtikrina tinkamus 
tolesnius veiksmus;
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Or. es

Pagrindimas

Valdyba turi užtikrinti, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui atlikus tyrimus 
būtų imamasi tolesnių veiksmų.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) priima visus sprendimus dėl Europolo 
vidaus struktūrų sukūrimo ir, prireikus, 
keitimo;

p) priima visus sprendimus dėl Europolo 
vidaus struktūrų sukūrimo ir, prireikus, 
keitimo, nedarydama poveikio biudžetui;

Or. es

Pagrindimas

Valdyba gali priimti šiuos sprendimus, tačiau jie neturi turėti poveikio biudžetui, nes 
nustatytas įpareigojimas 5 proc. sumažinti agentūrų darbuotojų skaičių.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pateiktu projektu ir 
atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, 
kasmet ne vėliau kaip lapkričio 30 d. 
priima metinę darbo programą. Ji perduoda 
ją Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

1. Valdyba, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pateiktu projektu ir 
atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, 
kasmet ne vėliau kaip lapkričio 30 d. 
priima metinę darbo programą. Ji perduoda 
ir pristato ją parlamentinės kontrolės 
grupei ir perduoda Tarybai, Komisijai ir 
nacionaliniams parlamentams.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
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parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje darbo programoje nustatomi 
išsamūs tikslai ir laukiami rezultatai, 
įskaitant veiklos rodiklius. Į ją taip pat 
įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas 
ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami 
finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pagal 
veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir 
valdymo principus. Metinė darbo programa 
turi derėti su daugiamete darbo programa, 
kaip nurodyta 4 dalyje. Joje aiškiai 
nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių 
finansinių metų buvo pridėti, pakeisti ar 
išbraukti.

2. Metinėje darbo programoje nustatomi 
išsamūs tikslai ir laukiami rezultatai, 
įskaitant veiklos rodiklius. Į ją taip pat 
įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas 
ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami 
finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pagal 
veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir 
valdymo principus. Kartu su metine darbo 
programa parengiama daugiametė darbo 
programa, kaip nurodyta 4 dalyje. Joje 
aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo 
praėjusių finansinių metų buvo pridėti, 
pakeisti ar išbraukti.

Or. es

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdyba, atsižvelgdama į Komisijos 
nuomonę ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu ir nacionaliniais 
parlamentais, iki kiekvienų metų lapkričio 
30 d. priima ir atnaujina strateginę 
daugiametę darbo programą.

4. Valdyba, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pateiktu projektu,
atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir 
pasikonsultavusi su parlamentinės 
kontrolės grupe, ne vėliau kaip kiekvienų 
metų lapkričio 30 d. priima ir atnaujina 
strateginę daugiametę darbo programą.

Priimta daugiametė darbo programa 
perduodama Europos Parlamentui,
Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Priimta daugiametė darbo programa 
perduodama ir pristatoma parlamentinės 
kontrolės grupei ir perduodama Tarybai, 
Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.
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Or. es

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija – ketveri metai. Jų kadenciją 
galima pratęsti vieną kartą. Tačiau jei 
kadencijos metu pirmininkas arba 
pavaduotojas netenka valdybos nario 
statuso, tą pačią dieną jų kadencija 
automatiškai baigiasi.

2. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija – penkeri metai. Jų kadenciją 
galima pratęsti vieną kartą. Tačiau jei 
kadencijos metu pirmininkas arba 
pavaduotojas netenka valdybos nario 
statuso, tą pačią dieną jų kadencija 
automatiškai baigiasi.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį nuoseklumą, geriau nustatyti penkerių metų kadenciją (kaip 
vykdomojo direktoriaus kadencija). Nes nuolat turi būti palaikomi jų ryšiai siekiant užtikrinti 
geresnę Europolo veiklą.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdomasis direktorius paprašytas 
atsiskaito Europos Parlamentui už 
įvykdytą veiklą. Taryba gali pakviesti 
vykdomąjį direktorių atsiskaityti už 

3. Vykdomasis direktorius paprašytas 
atvyksta į parlamentinės kontrolės grupę 
ir atsiskaito jai už įvykdytą veiklą. Taryba 
gali pakviesti vykdomąjį direktorių 
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įvykdytą veiklą. atsiskaityti už įvykdytą veiklą.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį. Taigi parlamentinės kontrolės grupė gali kviesti vykdomąjį 
direktorių atvykti, kai mano, kad to reikia.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metinių ir daugiamečių darbo programų 
rengimą ir jų pateikimą valdybai 
pasikonsultavus su Komisija;

c) metinių ir daugiamečių darbo programų 
rengimą ir jų pateikimą valdybai, 
atsižvelgiant į Komisijos nuomonę;

Or. es

Pagrindimas

Su Komisija konsultuojamasi atsižvelgiant į nuomonę – tai taip pat yra nurodyta šio 
reglamento 15 straipsnio 1 ir 4 dalyse.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Tai yra vidinė pareiga ir vidinis nurodymas.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) daugiametį personalo politikos plano 
projekto rengimą ir jo pateikimą valdybai 
pasikonsultavus su Komisija;

k) daugiametį personalo politikos plano 
projekto rengimą ir jo pateikimą valdybai,
atsižvelgiant į Komisijos nuomonę;

Or. es

Pagrindimas

Su Komisija konsultuojamasi atsižvelgiant į nuomonę.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 SKIRSNIS Išbraukta.
MOKSLINIS MOKYMO KOMITETAS

20 straipsnis
Mokslinis mokymo komitetas

1. Mokslinis mokymo komitetas yra 
nepriklausomas patariamasis organas, 
užtikrinantis ir valdantis Europolo 
vykdomos mokymo veiklos mokslinę 
kokybę. Todėl vykdomasis direktorius 
pasirūpina, kad Mokslinis mokymo 
komitetas kuo anksčiau įsitrauktų į 14 
straipsnyje nurodytų dokumentų rengimą, 
jei jie susiję su mokymu. 
2. Mokslinį mokymo komitetą sudaro 11 
asmenų – aukščiausio lygio mokslininkų 
ar specialistų, dirbančių šio reglamento 
III skyriuje nurodytose srityse. Komiteto 
narius valdyba skiria prieš tai Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje 
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paskelbusi skaidrų kvietimą teikti 
paraiškas ir atrankos tvarką. Valdybos 
nariai Mokslinio mokymo komiteto 
nariais neskiriami. Mokslinio mokymo 
komiteto nariai yra nepriklausomi. Jie 
nesiekia gauti ir nesilaiko jokios 
vyriausybės ir jokios kitos įstaigos 
nurodymų.
3. Mokslinio mokymo komiteto narių 
sąrašą Europolas paviešina savo interneto 
svetainėje ir prireikus atnaujina.
4. Mokslinio mokymo komiteto narių 
kadencija – penkeri metai. Ji negali būti 
pratęsiama, o nepriklausomumo kriterijų 
nebetenkinantys komiteto nariai 
atleidžiami iš pareigų.
5. Mokslinis mokymo komitetas išsirenka 
pirmininką ir pirmininko pavaduotoją; jų 
kadencija – penkeri metai. Komiteto 
pozicijos priimamos paprasta balsų 
dauguma. Pirmininkas komitetą sušaukia 
ne daugiau kaip keturis kartus per metus. 
Prireikus pirmininkas savo iniciatyva ar 
ne mažiau kaip keturių komiteto narių 
prašymu sušaukia neeilinį posėdį.
6. Vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas mokymo 
klausimams ar jų atstovai kviečiami į 
posėdžius kaip balso teisės neturintys 
stebėtojai.
7. Moksliniam mokymo komitetui talkina 
sekretorius – komiteto pasiūlytas ir 
vykdomojo direktoriaus paskirtas 
Europolo darbuotojas.
8. Pagrindinės Mokslinio mokymo 
komiteto funkcijos: 
a) patarti vykdomajam direktoriui ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojui 
mokymo klausimams rengiant metinę 
darbo programą ir kitus strateginius 
dokumentus, užtikrinti, kad jie būtų 
aukštos mokslinės kokybės ir atitiktų 
atitinkamų Sąjungos politikos sričių 
priemones ir prioritetus;
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b) teikti valdybai nepriklausomą nuomonę 
ir rekomendacijas savo kompetencijos 
klausimais;
c) teikti nepriklausomą nuomonę ir 
rekomendacijas dėl mokymo programų, 
pritaikytų mokymosi metodų, mokymosi 
formų ir mokslinių tyrimų kokybės;
d) valdybos, vykdomojo direktoriaus ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
mokymo klausimams prašymu atlikti kitas 
su Europolo mokymo veiklos moksliniais 
aspektais susijusias konsultavimo 
užduotis.
9. Metiniam Mokslinio mokymo komiteto 
biudžetui skiriama atskira Europolo 
biudžeto eilutė.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi Mokslinis komitetas įsteigiamas dėl Europolo ir CEPOL sujungimo, o pranešėjas 
mano, kad jų sujungti nereikia, 20 straipsnis turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 SKIRSNIS Išbraukta.
VYKDOMOJI TARYBA

21 straipsnis
Įsteigimas

Valdyba gali įsteigti vykdomąją tarybą.
22 straipsnis

Funkcijos ir darbo tvarka
1. Vykdomoji taryba talkina valdybai.
2. Vykdomosios tarybos funkcijos:
a) rengti valdybos priimsimus 
sprendimus;
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b) kartu su valdyba užtikrinti, kad būtų 
tinkamai atsižvelgiama į vidaus ir išorės 
audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir 
rekomendacijas, taip pat į Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų 
ataskaitas ir rekomendacijas;
c) nepažeidžiant 19 straipsnyje nurodytų 
vykdomojo direktoriaus funkcijų, padėti 
jam įgyvendinti valdybos sprendimus ir 
teikti tam reikalingas konsultacijas, taip 
sustiprinant administracinio valdymo 
priežiūrą.
3. Skubiai prireikus, vykdomoji taryba 
gali valdybos vardu priimti tam tikrus 
laikinus sprendimus, ypač 
administracinio valdymo klausimais, 
įskaitant paskyrimų tarnybos įgaliojimų 
delegavimo sustabdymą.
4. Vykdomąją tarybą sudaro valdybos 
pirmininkas, vienas Komisijos atstovas 
valdyboje ir trys kiti valdybos paskirti jos 
nariai. Valdybos pirmininkas yra ir 
vykdomosios tarybos pirmininkas. 
Vykdomasis direktorius dalyvauja 
vykdomosios tarybos posėdžiuose, bet 
neturi balso teisės.
5. Vykdomosios tarybos narių kadencija –
ketveri metai. Vykdomosios tarybos narių 
kadencija baigiasi pasibaigus jų narystei 
valdyboje.
6. Eiliniai vykdomosios tarybos posėdžiai 
rengiami bent kartą per tris mėnesius. Be 
to, ji gali posėdžiauti pirmininko 
iniciatyva arba narių prašymu.
7. Vykdomoji taryba laikosi valdybos 
nustatytų darbo tvarkos taisyklių.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas nemano, kad siekiant užtikrinti Europolo vidinį skaidrumą ir vidinę demokratiją 
reikėtų steigti vykdomąją tarybą.
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atlikdamas kryžminę patikrą 
informacijos sąsajoms nustatyti;

a) atlikdamas kryžminę patikrą 
informacijos sąsajoms nustatyti; šios 
patikros turi būti atliekamos laikantis 
būtinų apsaugos garantijų, visų pirma 
prašymas pateikti informaciją ir jo tikslas 
turi būti pakankamai pagrįstas. Taip pat 
reikia priimti priemones, kurios būtinos 
siekiant užtikrinti, kad tik tos institucijos, 
kurios yra kompetentingos rinkti 
informaciją, vėliau galėtų ją keisti;

Or. es

Pagrindimas

Tai Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacija.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės turi prieigą prie visos 24 
straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytais tikslais pateiktos informacijos ir 
jos ieškoti, jei tai nepažeidžia valstybių 
narių, Sąjungos įstaigų, trečiųjų šalių ir 
tarptautinių organizacijų teisės nustatyti 
prieigos prie tokių duomenų ir jų 
naudojimo apribojimų. Valstybės narės 
paskiria kompetentingas institucijas, 
įgaliotas atlikti tokią paiešką.

1. Valstybės narės, pagrindusios, kad to 
reikia, turi prieigą prie visos 24 straipsnio 
1 dalies a ir b punktuose nurodytais tikslais 
pateiktos informacijos ir gali jos ieškoti, jei 
tai nepažeidžia valstybių narių, Sąjungos 
įstaigų, trečiųjų šalių ir tarptautinių 
organizacijų teisės nustatyti prieigos prie 
tokių duomenų ir jų naudojimo apribojimų. 
Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, įgaliotas atlikti tokią paiešką.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pagal pasiūlymą valstybėms narėms, OLAF ir Eurojustui suteikiama 
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plati prieiga, ypatingą dėmesį reikia skirti duomenų kokybei, todėl įtraukti žodžiai 
„pagrindusios, kad to reikia“, kad taip būtų galima išplėsti būtiną ir teisėtą jų įgaliojimų 
vykdymą.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės turi netiesioginę prieigą 
prie 24 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytu tikslu pateiktos informacijos su 
galimybe atlikti atitikties paiešką, jei tai 
nepažeidžia informaciją pateikusių 
valstybių narių, Sąjungos įstaigų, trečiųjų 
šalių ir tarptautinių organizacijų nustatytų 
apribojimų, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 
dalyje. Jeigu atitikties paieškos rezultatas 
teigiamas, Europolas pradeda procedūrą, 
pagal kurią paieškos užklausą atitinkanti 
informacija gali būti atskleidžiama, šią 
informaciją Europolui pateikusiai valstybei 
narei priėmus atitinkamą sprendimą.

2. Valstybės narės turi netiesioginę prieigą 
prie 24 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytu tikslu pateiktos informacijos su 
galimybe atlikti atitikties paiešką, jei tai 
nepažeidžia informaciją pateikusių 
valstybių narių, Sąjungos įstaigų, trečiųjų 
šalių ir tarptautinių organizacijų nustatytų 
apribojimų, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 
dalyje. Jeigu atitikties paieškos rezultatas 
teigiamas, Europolas pradeda procedūrą, 
pagal kurią paieškos užklausą atitinkanti 
informacija, būtina jo funkcijoms vykdyti,
gali būti atskleidžiama, šią informaciją 
Europolui pateikusiai valstybei narei 
priėmus atitinkamą sprendimą.

Or. es

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eurojusto ir OLAF prieiga prie Europolo 
informacijos

Eurojusto prieiga prie Europolo 
informacijos

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europolas imasi visų reikiamų 
priemonių, kad vykdydami savo 
įgaliojimus Eurojustas ir OLAF turėtų 
netiesioginę prieigą (galimybę atlikti 
atitikties paiešką) prie 24 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytu tikslu pateiktos 
informacijos, jei tai nepažeidžia 
informaciją pateikusių valstybių narių, 
Sąjungos įstaigų, trečiųjų šalių ir 

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

apribojimų, kaip nurodyta 25 straipsnio 2 
dalyje. Jeigu atitikties paieškos rezultatas 
teigiamas, Europolas pradeda procedūrą, 
pagal kurią paieškos užklausą atitinkanti 
informacija gali būti atskleidžiama, šią 
informaciją Europolui pateikusiai valstybei 
narei, Sąjungos įstaigai, trečiajai šaliai ar 
tarptautinei organizacijai priėmus 
atitinkamą sprendimą.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytą 
informacijos paiešką Europolas leidžia tik 

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

gavęs iš Eurojusto informaciją apie tai, 
kurie Eurojusto nacionaliniai nariai, 
pavaduotojai, padėjėjai bei Eurojusto 
darbuotojai yra paskirti atlikti tokią 
paiešką.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.
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Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnio 2 dalies b punkte minimi ypatingi 
Europolo ir Eurojusto ryšiai; nereikėtų įtraukti taip pat ir OLAF.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 36 straipsnio 4 dalies, 
perduoti asmens duomenis Sąjungos 
įstaigoms, trečiosioms šalims ir 
tarptautinėms organizacijoms Europolas 
gali tik tuomet, kai tai būtina užkertant 
kelią nusikaltimams, patenkantiems į 
Europolo kompetenciją, ir kovojant su jais 
ir atitinka šio skyriaus nuostatas. Jeigu 
duomenis, kuriuos reikia perduoti, pateikė 
valstybė narė, Europolas prašo tos 
valstybės narės sutikimo, nebent:

4. Nepažeidžiant 36 straipsnio 4 dalies, 
perduoti asmens duomenis Sąjungos 
įstaigoms, trečiosioms šalims ir 
tarptautinėms organizacijoms Europolas 
gali tik tuomet, kai tai būtina užkertant 
kelią nusikaltimams, patenkantiems į 
Europolo kompetenciją, ir kovojant su jais 
ir atitinka šio skyriaus nuostatas. Jeigu 
duomenis, kuriuos reikia perduoti, pateikė 
valstybė narė, prieš perduodamas asmens 
duomenis Europolas prašo tos valstybės 
narės sutikimo, nebent:

Or. es

Pagrindimas

Prieš perduodant asmens duomenis turi būti duotas sutikimas.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galima daryti prielaidą, kad valstybė 
narė su tuo sutinka, nes nėra tiesiogiai 
apribojusi galimybės toliau perduoti 
informaciją; arba 

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti nurodytas valstybės narės sutikimas dalytis informacija, kad nebūtų daromos jokios 
prielaidos, todėl a punktas išbraukiamas.
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybėms narėms, Sąjungos įstaigoms, 
trečiosioms šalims ir tarptautinėms 
organizacijoms perduoti asmens duomenis 
draudžiama, nebent Europolas tam aiškiai 
pritartų.

5. Asmens duomenys gali būti 
perduodami tik tuo atveju, jeigu valstybės 
narės, ES įstaigos, trečiosios šalys ir 
tarptautinės organizacijos įsipareigoja 
šiuos duomenis naudoti tik tam tikslui, 
kuriam jie buvo perduoti. Todėl 
valstybėms narėms, Sąjungos įstaigoms, 
trečiosioms šalims ir tarptautinėms 
organizacijoms gavus asmens duomenis 
vėliau perduoti juos draudžiama, nebent 
Europolas tam aiškiai pritartų. Pagal šį 
reglamentą Europolas turi užtikrinti, kad 
informacija apie šių duomenų perdavimą 
būtų registruojama ir toks perdavimas 
būtų pagrindžiamas.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti nurodytas valstybės narės sutikimas dalytis informacija, kad nebūtų daromos jokios 
prielaidos.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europolas savo interneto tinklalapyje 
skelbia sąrašą tų valstybių ir bet kokio 
tipo organizacijų, su kuriomis sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimai, pagal 
kuriuos galima keistis duomenimis.

Or. es
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Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas didesnis Europolo skaidrumas, Europolas savo interneto tinklalapyje 
turi skelbti sąrašą tų valstybių ir bet kokio tipo organizacijų, su kuriomis sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimai, pagal kuriuos galima keistis duomenimis.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamas pagal 25 straipsnio 2 arba 
3 dalį nustatytų apribojimų Europolas gali 
perduoti asmens duomenis tiesiogiai 
Sąjungos įstaigoms, jei tai reikalinga jo ar 
gaunančiosios Sąjungos įstaigos funkcijų 
vykdymui.

Nepažeisdamas pagal 25 straipsnio 2 arba 
3 dalį nustatytų apribojimų Europolas gali 
perduoti asmens duomenis tiesiogiai 
Sąjungos įstaigoms, jei tai reikalinga jo ar 
gaunančiosios Sąjungos įstaigos funkcijų 
vykdymui. Šis straipsnis taikomas 
nepažeidžiant šio reglamento 27 
straipsnio.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi Eurojustas taip pat yra Sąjungos įstaiga, reikia nurodyti, kad šis straipsnis taikomas 
nepažeidžiant 27 straipsnyje pateikiamų konkrečių nuostatų, taikomų Eurojustui.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendradarbiavimo susitarimu, sudarytu 
Europolo ir tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos pagal Sprendimo 
2009/371/TVR 23 straipsnį prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui.

c) bendradarbiavimo susitarimu, sudarytu 
Europolo ir tos trečiosios šalies ar 
tarptautinės organizacijos pagal Sprendimo 
2009/371/TVR 23 straipsnį prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui. Šie 
susitarimai ne vėliau kaip per dvejus 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo turi 
būti persvarstyti ir atnaujinti pagal šį 
naują reglamentą.
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Or. es

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam tikrais atvejais vykdomasis 
direktorius, nukrypdamas nuo šio 
straipsnio 1 dalies, gali leisti perduoti 
asmens duomenis trečiosioms šalims ar 
tarptautinėms organizacijoms, jeigu:

2. Tam tikrais atvejais vykdomasis 
direktorius, nukrypdamas nuo šio 
straipsnio 1 dalies ir laikydamasis 
diskretiškumo, konfidencialumo ir 
proporcingumo įsipareigojimų, gali leisti 
perduoti asmens duomenis trečiosioms 
šalims ar tarptautinėms organizacijoms, 
jeigu:

Or. es

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) duomenis perduoti būtina, kad būtų 
apsaugoti teisėti duomenų subjekto 
interesai, kai tai numatyta asmens 
duomenis perduodančios valstybės narės 
teisės aktuose;

Or. es
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) duomenis perduoti būtina, kad būtų 
užkirstas kelias tiesioginei ir didelei 
grėsmei valstybės narės arba trečiosios 
šalies visuomenės saugumui.

Or. es

Pagrindimas

Duomenų perdavimui taikomas išimtis reikia pritaikyti prie tam tikrų konkrečių atvejų.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu tai reikalinga Europolo funkcijoms 
atlikti, jis gali tvarkyti privačių subjektų 
pateiktus asmens duomenis, su sąlyga, kad 
jie gauti iš:

1. Jeigu tai reikalinga Europolo funkcijoms
atlikti, jis gali tvarkyti privačių subjektų 
pateiktus asmens duomenis ir tiesiogiai 
gauti šiuos duomenis iš privačių asmenų, 
jeigu pagal privačiam subjektui taikomus 
nacionalinės teisės aktus šiuos duomenis 
leidžiama tiesiogiai perduoti policijos 
institucijoms. Tokiu atveju visą 
informaciją, ypač asmens duomenis, 
Europolas nedelsdamas perduoda 
atitinkamiems nacionaliniams 
padaliniams.
Jeigu taikomuose nacionalinės teisės 
aktuose toks tiesioginis perdavimas 
nenumatytas, asmens duomenis galima 
gauti tik su sąlyga, kad jie gauti iš:

Or. es

Pagrindimas

Būtina užtikrinti didesnius Europolo pajėgumus, kad jis galėtų bendradarbiauti su privačiais 
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subjektais; juos galima užtikrinti tik tuomet, jeigu privačiam subjektui taikomuose teisės 
aktuose toks duomenų perdavimas leidžiamas.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nurodyti ištaisyti, užblokuoti, ištrinti ar 
sunaikinti visus duomenis, jeigu jie buvo 
tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų 
tvarkymo nuostatas, ir pranešti apie tokius 
veiksmus tretiesiems asmenims, kuriems 
tokie duomenys buvo atskleisti;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) laikinai ar galutinai uždrausti tvarkyti 
duomenis;

f) laikinai ar galutinai uždrausti tvarkyti 
duomenis, išklausius valdybos nuomonę;

Or. es

Pagrindimas

Rekomenduojama į tokias priemones kaip ši įtraukti valdybą.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas rengia metinę Europolo 
priežiūros veiklos ataskaitą. Ši ataskaita 

5. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas rengia metinę Europolo 
priežiūros veiklos ataskaitą. Ši ataskaita 
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yra Reglamento (EB) Nr. 45/2001 48 
straipsnyje nurodytos Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno metinės 
ataskaitos dalis.

yra Reglamento (EB) Nr. 45/2001 48 
straipsnyje nurodytos Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno metinės 
ataskaitos dalis. Ši ataskaita perduodama 
ir pristatoma parlamentinės kontrolės 
grupei ir perduodama Tarybai, Komisijai 
ir nacionaliniams parlamentams.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento XXX straipsnį.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Parlamentinės kontrolės grupė
Europos Parlamentas kartu su 
nacionaliniais parlamentais Europolo 
veiklą prižiūri veikdami per mažą 
specialią parlamentinės kontrolės grupę, 
kurią sudaro Europos Parlamento 
kompetentingas komitetas (Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetas, LIBE) ir po vieną kiekvieno 
valstybių narių nacionalinio parlamento 
vidaus reikalų ar panašaus komiteto 
atstovą.

Or. es
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Ši parlamentinės kontrolės grupė 
visada posėdžiauja Europos Parlamente, 
ją sušaukia Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto (LIBE) 
pirmininkas. Jai bendrai pirmininkauja 
LIBE komiteto pirmininkas ir Tarybai 
laikinai pirmininkaujančios valstybės 
narės nacionalinio parlamento atstovas.

Or. es

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybos pirmininkas ir vykdomasis 
direktorius atvyksta į Europos Parlamentą
jo arba nacionalinių parlamentų prašymu 
aptarti su Europolu susijusių klausimų 
atsižvelgiant į diskretiškumo ir 
konfidencialumo įsipareigojimus.

1. Valdybos pirmininkas ir vykdomasis 
direktorius atvyksta į parlamentinės 
kontrolės grupę jos prašymu aptarti su 
Europolu susijusių klausimų atsižvelgiant į 
diskretiškumo ir konfidencialumo 
įsipareigojimus.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.
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Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be šiame reglamente nustatytų 
informavimo ir konsultavimo 
įsipareigojimų vykdymo, Europolas, 
atsižvelgdamas į diskretiškumo ir 
konfidencialumo įsipareigojimus, perduoda 
Europos Parlamentui ir nacionaliniams 
parlamentams:

3. Be šiame reglamente nustatytų 
informavimo ir konsultavimo 
įsipareigojimų vykdymo, Europolas, 
atsižvelgdamas į diskretiškumo ir 
konfidencialumo įsipareigojimus, perduoda
parlamentinės kontrolės grupei:

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 53 straipsnyje numatytos Europolo 
veiklos parlamentinės kontrolės tikslais 
Europos Parlamentui ir jo atstovams
paprašius gali būti suteikta prieiga prie 
Europos Sąjungos įslaptintos informacijos 
ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos, 
kurią tvarko Europolas arba kuri tvarkoma 
per jį.

1. 53 straipsnyje numatytos Europolo 
veiklos parlamentinės kontrolės tikslais 
parlamentinės kontrolės grupei paprašius 
gali būti suteikta prieiga prie Europos 
Sąjungos įslaptintos informacijos ir 
neskelbtinos neįslaptintos informacijos, 
kurią tvarko Europolas arba kuri tvarkoma 
per jį. Kadangi ši informacija įslaptinta ir 
neskelbtina, Europos Parlamente ji 
tvarkoma laikantis Europos Parlamento 
darbo tvarkos taisyklėse, ypač jų VIII 
priede, nustatytos tvarkos.

Or. es
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po 
atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

2. Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš 
komiteto, kurį sudaro Komisijos atstovas 
valdyboje ir kiti du valdybos nariai, 
pasiūlytų ne mažiau kaip trijų kandidatų 
sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos 
procedūros.

Sudarant sutartį su vykdomuoju 
direktoriumi Europolui atstovauja valdybos 
pirmininkas.

Sudarant sutartį su vykdomuoju 
direktoriumi Europolui atstovauja valdybos 
pirmininkas.

Prieš paskyrimą valdybos atrinktas 
kandidatas gali būti pakviestas perskaityti 
pranešimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių 
klausimus.

Prieš paskyrimą valdybos atrinktas 
kandidatas kviečiamas perskaityti 
pranešimą parlamentinės kontrolės 
grupėje ir atsakyti į jos narių klausimus.

Or. es

Pagrindimas

Įsteigtą naują komitetą, kuris parengs ne mažiau kaip trijų kandidatų, iš kurių vėliau bus 
pasirinktas vykdomasis direktorius, sąrašą, sudarys Komisijos atstovas valdyboje ir kiti du 
valdybos nariai. Komisijos atstovas įtrauktas todėl, kad Komisija turi didelę patirtį personalo 
atrankos srityje. Taip pat įtraukta parlamentinės kontrolės grupė, siekiant labiau skatinti 
parlamentinę kontrolę. 

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu valdyba ketina pratęsti vykdomojo 
direktoriaus kadenciją, ji praneša apie tai 
Europos Parlamentui. Likus mėnesiui iki 
kadencijos pratęsimo vykdomasis 
direktorius gali būti pakviestas perkaityti
pranešimą kompetentingame Europos 
Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių 

5. Jeigu valdyba ketina pratęsti vykdomojo 
direktoriaus kadenciją, ji praneša apie tai 
Europos Parlamentui. Likus mėnesiui iki 
kadencijos pratęsimo vykdomasis 
direktorius kviečiamas perskaityti
pranešimą parlamentinės kontrolės 
grupėje ir atsakyti į jos narių klausimus.
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klausimus.

Or. es

Pagrindimas

Taip pat įtraukta parlamentinės kontrolės grupė, siekiant labiau skatinti parlamentinę 
kontrolę. 

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vykdomasis direktorius gali būti 
atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, 
priimtu Komisijai pasiūlius.

7. Vykdomasis direktorius gali būti 
atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, 
atsiskaitęs parlamentinės kontrolės 
grupei.

Or. es

Pagrindimas

Skatinama parlamentinė kontrolė.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vykdomajam direktoriui talkina trys
pavaduotojai. Kitų pavaduotojų uždavinius 
nustato vykdomasis direktorius.

Or. es
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Pagrindimas

Ketvirtas pavaduotojas buvo įtrauktas dėl Europolo ir CEPOL sujungimo; kadangi, 
pranešėjo nuomone, šių įstaigų sujungti nereikia, išlaikoma trijų pavaduotojų sistema.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi šiuo projektu valdyba 
sudaro kitų finansinių metų preliminarų 
Europolo pajamų ir išlaidų sąmatos 
projektą. Preliminarus Europolo pajamų ir 
išlaidų sąmatos projektas kiekvienais 
metais iki [Finansiniame pagrindų 
reglamente nustatyta data] siunčiamas 
Komisijai. Iki kovo 31 d. valdyba išsiunčia
Komisijai, Europos Parlamentui ir 
Tarybai galutinį sąmatos projektą, kuriame 
taip pat pateikiamas etatų plano projektas.

2. Remdamasi šiuo projektu valdyba 
sudaro kitų finansinių metų preliminarų 
Europolo pajamų ir išlaidų sąmatos 
projektą. Preliminarus Europolo pajamų ir 
išlaidų sąmatos projektas kiekvienais 
metais iki [Finansiniame pagrindų 
reglamente nustatyta data] siunčiamas 
Komisijai. Ne vėliau kaip kovo 31 d. 
valdyba parlamentinės kontrolės grupei 
pateikia ir pristato galutinį sąmatos 
projektą, kuriame taip pat pateikiamas 
etatų plano projektas, ir perduoda jį 
Komisijai, Tarybai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki kitų finansinių metų kovo 31 d. 
Europolas išsiunčia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Audito Rūmams biudžeto ir 

2. Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 
31 d. Europolas parlamentinės kontrolės 
grupei išsiunčia ir pristato biudžeto ir 
finansų valdymo ataskaitą ir ją išsiunčia 
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finansų valdymo ataskaitą. Tarybai ir Audito Rūmams.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams 
metams, vykdomasis direktorius iki liepos 
1 d. išsiunčia galutines finansines 
ataskaitas kartu su valdybos nuomone 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Audito Rūmams ir nacionaliniams 
parlamentams.

6. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams 
metams, vykdomasis direktorius ne vėliau 
kaip liepos 1 d. parlamentinės kontrolės 
grupei išsiunčia ir pristato galutines 
finansines ataskaitas kartu su valdybos 
nuomone ir jas išsiunčia Tarybai, 
Komisijai, Audito Rūmams ir 
nacionaliniams parlamentams.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl specifikos, būdingos nacionalinių 
mokymo institucijų tinklo narėms –
vienintelėms įstaigoms, turinčioms tam 
tikrų ypatumų ir techninių pajėgumų 

Išbraukta.
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vykdyti mokymo veiklą šioje srityje, 
remiantis Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 1268/2012 190 
straipsnio 1 dalies d punktu dotacijos 
joms gali būti skiriamos neskelbiant 
kvietimo teikti pasiūlymus.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į mokymą, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo ataskaitą kartu su savo 
išvadomis Komisija perduoda Europos 
Parlamentui, Tarybai, nacionaliniams 
parlamentams ir valdybai.

2. Vertinimo ataskaitą kartu su savo 
išvadomis Komisija perduoda ir pristato 
parlamentinės kontrolės grupei ir 
perduoda Tarybai, nacionaliniams 
parlamentams ir valdybai.

Or. es

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje nurodoma, kad į reglamentą turi būti 
įtraukta parlamentinė kontrolė, kurią turi vykdyti Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai. Tam sukuriama parlamentinės kontrolės grupė, reglamentuojama pagal šio 
reglamento 53 straipsnį.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kas antroje tokioje ataskaitoje Komisija 
taip pat įvertina Europolo rezultatus 
siekiant tikslų, vykdant įgaliojimus ir 
atliekant užduotis. Komisijai nusprendus, 

3. Kas antroje tokioje ataskaitoje Komisija 
taip pat įvertina Europolo rezultatus 
siekiant tikslų, vykdant įgaliojimus ir 
atliekant užduotis. Komisijai nusprendus, 
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kad, atsižvelgiant į Europolo tikslus ir 
užduotis, jo veikla nebetikslinga, ji gali 
siūlyti šį reglamentą atitinkamai pakeisti 
arba panaikinti.

kad, atsižvelgiant į Europolo tikslus ir 
užduotis, jo veikla nebetikslinga, ji gali 
siūlyti šį reglamentą atitinkamai pakeisti 
arba panaikinti. Šis pasiūlymas 
nagrinėjamas taikant tokią pat procedūrą 
kaip ir ta, pagal kurią priimtas šis 
reglamentas.

Or. es

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta. 

Or. es

_

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remiantis Sprendimo 2005/681/TVR 11 
straipsnio 1 dalimi paskirtam CEPOL 
direktoriui likusios jo kadencijos 
laikotarpiu pavedama vykdyti Europolo 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojo 
mokymo klausimams funkcijas. Kitos jo 
sutarties sąlygos nesikeičia. Jeigu jo 
kadencija baigiasi po [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos], bet prieš [pirmą šio 
reglamento taikymo dieną], ji 
automatiškai pratęsiama iki vienų metų 
nuo pirmos šio reglamento taikymo 
dienos.

Išbraukta. 

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nuorodos į pakeistus sprendimus
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Nuorodos į pakeistą sprendimą laikomos 
nuorodomis į šį reglamentą.

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Reikia išbraukti visas nuorodas į CEPOL, nes pranešėjas mano, kad Europolo ir CEPOL 
nereikėtų sujungti.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pirmiausia 1995 m. liepos 26 d. Europos policijos biuras (Europolas) buvo įsteigtas pagal 
Konvenciją – vienintelį dokumentą, kuris įsteigiant šį biurą taikytas pagal Mastrichto sutartį ir 
kurį turėjo ratifikuoti visos valstybės narės, kad jis įsigaliotų. Toks mechanizmas reiškė, kad 
bet kokį Europolo konvencijos pakeitimą galima daryti tik protokolu – dokumentu, kuris 
turėjo būti pateiktas nacionaliniams parlamentams, kad paskui būtų ratifikuotas. 

Siekiant pagerinti Europolo veiklą, 2000–2003 m. ratifikuoti trys protokolai. Šie protokolai 
įsigaliojo 2007 m. kovo 29 d.–balandžio 18 d. Procedūra buvo ypač ilga ir sudėtinga. Tai 
rodo, kaip buvo sunku ar beveik neįmanoma greitai pritaikyti bendrą Europolo sistemą 
siekiant rasti sprendimą skubiais atvejais, dėl kurių reikėjo suteikti naujus įgaliojimus.  

Europolui reikėjo veiksmingesnės teisinės reguliavimo priemonės, kuri būtų leidusi turėti 
daugiau pajėgumų reaguoti, siekiant kovoti su nusikalstamumu, kuris vis labiau įgavo 
pasaulinį mastą. Įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, Europos policijos biuras pertvarkytas į 
Europos agentūrą, kuriai skiriamas Bendrijos biudžetas ir kurioje dirba Bendrijos personalas. 
Šiuo tikslu 2009 m. balandžio 6 d. Taryba priėmė Sprendimą dėl Europos policijos biuro 
įsteigimo, kuriuo panaikinta ankstesnė Europolo konvencija. 

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pripažinta Europos Parlamento teisė 
priimti bendrus sprendimus. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje 
nurodoma, kad Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, nustato Europolo struktūrą, veiklą, veiksmų ir užduočių sritį.

Kaip nurodoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnyje, Europolo misija yra 
„remti ir stiprinti valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų veiksmus bei jų 
tarpusavio bendradarbiavimą užkardant sunkius nusikaltimus, susijusius su dviem ar daugiau 
valstybių narių, terorizmu ir nusikalstamumo formomis, kurios kenkia Sąjungos politikoje 
numatytam bendram interesui, bei kovojant su jais. Europolas padeda valstybių narių 
teisėsaugos institucijoms keistis informacija ir atlieka kriminalinę analizę, kad padėtų 
nacionalinėms policijos pajėgoms vykdyti tarpvalstybinius tyrimus.“

Europos Vadovų Taryba dokumente „Stokholmo programa – atvira ir saugi Europa piliečių 
labui ir saugumui“ ragino tęsti Europolo plėtotę, kad jis taptų „keitimosi informacija tarp 
valstybių narių teisėsaugos institucijų centru, paslaugų teikėju ir teisėsaugos tarnyboms skirta 
platforma“. Priėmus šį reglamentą, pagal Stokholmo programą galės būti įgyvendintas vienas 
iš jo tikslų ir prioritetų.

Atsižvelgiama į šiuos aspektus:

– nuomonę, kurią ne kartą išreiškė dauguma Europos Parlamente atstovaujamų frakcijų;

– CEPOL ir Europolo valdybų pirmininkų žodinius pranešimus Parlamente ir rašytinius 
pranešimus;
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– Europolo ir CEPOL direktorių nuomones, išreikštas Parlamente;

– daugumos valstybių narių nuomonę, išreikštą 2013 m. birželio 7 d. posėdžiavusioje 
Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje.

Pagal visas šias nuomones ir pranešimus Europolo ir CEPOL sujungimui nepritariama. 

Pranešėjas, pritardamas minėtoms nuomonėms, mano, kad Reglamente dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR 
ir 2005/681/TVR panaikinimo turi būti nurodomas tik Europos policijos biuras – Europolas, 
todėl šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turi būti numatyta, kad 
panaikinamas tik Sprendimas 2009/371/TVR.

Per pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungoje ne tik augo sunkių ir organizuotų nusikaltimų 
skaičius, bet ir atsirado daug naujų nusikalstamumo formų. Europolo atliktame 2013 m. 
Europos Sąjungos sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinime (2013 m. 
SOCTA – santrumpa anglų k.) nustatyta, kad „sunkūs ir organizuoti nusikaltimai yra vis 
dinamiškesnis ir sudėtingesnis reiškinys ir tebelieka reikšminga ES saugumo ir gerovės 
grėsme“. Tyrime taip pat pažymima, kad „globalizacijos poveikis visuomenei ir verslui sudarė 
palankias sąlygas atsirasti įvairių naujų formų nusikalstamai veiklai, o nusikaltėlių tinklai 
naudojasi teisės aktų spragomis, internetu ir dėl ekonomikos krizės susidariusiomis 
sąlygomis, kad gautų neteisėtą pelną beveik nerizikuodami“. Organizuojant ir vykdant 
nusikalstamą veiką vis dažniau naudojamasi internetu – jis tampa komunikacine priemone, 
prekyviete, verbavimo vieta ir finansinių paslaugų teikimo vieta. Be to, internetas suteikia 
galimybių atsirasti naujų formų elektroniniams nusikaltimams, su kredito kortelėmis 
susijusiam sukčiavimui bei vaikų pornografijos platinimui. 

Atsižvelgiant į pasikeitusį organizuoto nusikalstamumo veikų vykdymo būdą Europos 
Sąjungoje pažymėtina, kad šiuo metu organizuoto nusikalstamumo grupuočių tikslas yra kuo 
labiau padidinti savo pelną ir tam jos vykdo įvairius nusikaltimus, tokius kaip prekyba 
žmonėmis, narkotikais ir šaunamaisiais ginklais, finansiniai nusikaltimai (korupcija, 
sukčiavimas ir pinigų plovimas) ir elektroniniai nusikaltimai. Visi šie nusikaltimai ne tik kelia 
grėsmę asmeniniam ir ekonominiam ES piliečių saugumui, bet ir leidžia gauti neteisėto pelno, 
dėl kurio stiprėja nusikalstamų tinklų galios, o valdžios institucijos netenka pajamų, kurios 
yra daugiau nei būtinos. Terorizmas tebelieka viena didžiausių grėsmių Europos Sąjungos 
saugumui, nes Europos visuomenė vis dar nukenčia nuo teroristinių išpuolių. 

Tarp ES piliečiams susirūpinimą keliančių klausimų nusikalstamumas užima penktą vietą. ES 
piliečiams taip pat daro žalą elektroniniai nusikaltimai, kurių greitai daugėja ir kurie gali 
sugriauti pasitikėjimą internetu teikiamomis paslaugomis ir padaryti didelės žalos Europos 
Sąjungos ekonomikai. Dėl šios priežasties 2013 m. sausio 11 d. pradėjo veikti Europos kovos 
su elektroniniu nusikalstamumu centras (EC3), priklausomas nuo Europos policijos biuro; tai 
veiksmų, vykdomų kompiuterinių nusikaltimų srityje, koordinavimo priemonė.
Dėl visų nurodytų priežasčių būtina užtikrinti, kad Europos policijos biuras būtų veiksmingas 
ir efektyvus bendradarbiaujant ir keičiantis informacija.

2. TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI
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Pasiūlymo teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnis.

3. TIKSLAI IR TURINYS

Parengtame pasiūlyme aiškiai nustatoma Europolo veiksmų sritis, jo funkcijos ir 
bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis būdas. Be to, juo siekiama:

1. suderinti Europolo veiklą su Lisabonos sutarties reikalavimais, reglamentu nustatant teisinį 
Europolo veiklos pagrindą ir įdiegiant Europolo veiklos kontrolės mechanizmą, kurį taikytų 
Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais;

2. gerinti Europolo valdymą didinant veiksmingumą;

3. sukurti stipresnę Europolo struktūrą duomenų apsaugos srityje, įgaliojant Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūną visiškai nepriklausomai prižiūrėti, kaip tvarkomi 
Europolo asmens duomenys;

4. skatinti keitimąsi informacija.

Reglamentu šių tikslų siekiama toliau nurodytais būdais.

3.1. Europolo pritaikymas prie Lisabonos sutarties ir parlamentinė kontrolė

Reglamentu užtikrinama, kad Europolo veiklą prižiūrėtų ES piliečių demokratiškai išrinkti 
atstovai. Siūlomos taisyklės grindžiamos Komisijos komunikatu dėl Europos Parlamento 
kartu su nacionaliniais parlamentais atliekamos Europolo veiklos priežiūros procedūrų.

Parlamentinė kontrolė konkrečiai numatyta šio reglamento 53 straipsnyje, nors taip pat daug 
kartų minima visuose straipsniuose.

Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais Europolo veiklą prižiūrės veikdami 
per mažą specialią parlamentinės kontrolės grupę, kurią sudarys Europos Parlamento 
kompetentingas komitetas (Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, LIBE) ir 
po vieną kiekvieno valstybių narių nacionalinio parlamento vidaus reikalų ar panašaus 
komiteto atstovą. Ši kontrolės grupė visada posėdžiaus Europos Parlamente, ją sušauks 
Europos Parlamento kompetentingo komiteto (LIBE) pirmininkas ir pagaliau jai bendrai 
pirmininkaus LIBE komiteto pirmininkas ir Tarybai laikinai pirmininkaujančios valstybės 
narės nacionalinio parlamento atstovas.

Šioje parlamentinės kontrolės grupėje bus pristatomos ir svarstomos:

– konsoliduotoji metinė Europolo veiklos ataskaita, 
– metinė ir daugiametė darbo programa ir
– metinė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ataskaita dėl Europolo priežiūros 
veiklos.

Be to, ši grupė galės prašyti kandidato, pasirinkto eiti Europolo vykdomojo direktoriaus 
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pareigas, pateikti pranešimą ir informuoti apie savo funkcijų vykdymą.

Minėtame 53 straipsnyje nurodoma, kad valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius į 
parlamentinės kontrolės grupę jos prašymu atvyks aptarti su Europolu susijusių klausimų. 
Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kaip informaciją taip pat gaus su Europolo 
tikslais susijusias grėsmių vertinimo, strateginės analizės ir bendros padėties vertinimo 
ataskaitas, taip pat Europolo pavedimu atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatus.

Be to, nereikia pamiršti, kad Europos Parlamentas turi vykdyti savo, kaip biudžeto valdymo 
institucijos, funkcijas: visų pirma Parlamentui pateikiama ir pristatoma biudžeto sąmata ir 
biudžeto ir finansų valdymo ataskaita; Parlamentas vykdomajam direktoriui patvirtina, kad 
biudžetas įvykdytas.

3.2. Geresnis valdymas

Reglamentu gerinamas Europolo valdymas: siekiama didesnio veiksmingumo, 
racionalizuojamos procedūros, visų pirma kiek tai susiję su valdybos ir vykdomojo 
direktoriaus veikla. Be to, norint užtikrinti tinkamą valdybos veiklą, joje bus po vieną 
Komisijos ir kiekvienos valstybės narės atstovą.

Atsižvelgiant į veiklos veiksmingumą ir efektyvumą, įrodytą daugiamete patirtimi, valdybos 
nariais bus skiriami valstybėms narėms atstovaujantys asmenys, einantys valstybės narės 
policijos vadovo pareigas, arba asmenys, kuriuos kiekviena valstybė narė skirs atsižvelgdama 
į jų patirtį policijos padalinių valdymo srityje ir žinias apie policijos bendradarbiavimą; 
valdybos narys galės skirti pakaitinį narį, kuris veiks kaip tikrasis narys, jei tikrasis narys 
nedalyvaus. Į valdybos funkcijas įeina ateinančių metų darbo programos, daugiametės darbo 
programos, metinio Europolo biudžeto, konsoliduotosios metinės veiklos ataskaitos ir 
Europolui taikytinų finansinių taisyklių kasmetinis priėmimas. Pranešėjas pažymi, kad 
valdyba bus atsakinga už vykdomojo direktoriaus skyrimą, kandidatą pasirinkus iš komiteto, 
sudaryto iš Komisijos atstovo valdyboje ir kitų dviejų valdybos narių, pasiūlytų ne mažiau 
kaip trijų kandidatų sąrašo.

Be to, valdyba sprendimus priims paprasta balsų dauguma, išskyrus tam tikras išimtis; tai 
padės juos įgyvendinti operatyviau ir greičiau.

Siekiant užtikrinti veiksmingą kasdienę Europolo veiklą, vykdomasis direktorius veikia kaip 
jo teisinis atstovas ir valdytojas. Visiškai nepriklausomai savo veiklą vykdantis vykdomasis 
direktorius užtikrina, kad Europolas vykdytų šiame reglamente nustatytus uždavinius. 
Vykdomasis direktorius visų pirma turėtų būti atsakingas už valdybai svarstyti pateikiamų 
biudžeto ir planavimo dokumentų rengimą, metinių ir daugiamečių Europolo darbo programų 
bei kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą.

Reglamente nustatoma, kad Europolo nacionalinis padalinys užtikrina ir gina nacionalinius 
interesus Europole; šis padalinys reglamente išlaikomas kaip Europolo ir kompetentingų 
institucijų ryšių palaikymo punktas, taip užtikrinant, kad visas valstybių narių 
bendradarbiavimas su Europolu ir per jį būtų centralizuotas ir koordinuojamas ir kad taip 
valstybė narė pateiktų bendrą atsakymą į Europolo prašymus.
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3.3. Stipresnė Europolo struktūra duomenų apsaugos srityje

Griežtinama Europolo veiklai taikoma duomenų apsaugos tvarka.

• Įtraukiamas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kuris veikia visiškai 
nepriklausomai. Jam pavedami svarbūs įgaliojimai: nagrinėti ir tirti skundus, stebėti ir 
užtikrinti šio reglamento nuostatų taikymą, patarti Europolui visais asmens duomenų 
tvarkymo klausimais, registruoti operacijas ir atlikti išankstinę tvarkymo operacijų, apie 
kurias jam pranešama, patikrą.

• Tvarkyti nusikaltimų aukų, liudytojų, asmenų, kurie nėra įtariamieji, ir mažamečių 
asmens duomenis yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai tikrai būtina. Apribojimai taip pat 
taikomi duomenims, kurie atskleidžia asmens rasinę ir etninę kilmę, politines pažiūras, 
religiją ar įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose ir duomenis apie sveikatą ar lytinį 
gyvenimą (t. y. neskelbtiniems asmens duomenims). Be to, neskelbtini asmens duomenys gali 
būti tvarkomi tik tada, kai jie papildo kitus Europolo jau tvarkomus asmens duomenis.

• Valstybių narių prieiga prie Europolo saugomų asmens duomenų, susijusi su 
operatyvine analize, yra netiesioginė ir grindžiama atitikties paieška: jei atlikus automatinį 
palyginimą nustatoma, kad prašančiosios valstybės narės duomenys atitinka Europolo turimus 
duomenis, paieškos rezultatas yra anonimiškas pranešimas „atitiktis“. Atitinkami asmens ar 
konkrečios bylos duomenys pateikiami tik gavus atskirą prašymą.

• Siekiant padidinti skaidrumą stiprinama asmens teisė susipažinti su Europolo 
saugomais asmens duomenimis. Reglamente išvardijama, kokią informaciją Europolas privalo 
pateikti asmeniui, prašančiam prieigos prie savo asmens duomenų.

• Pasiūlyme nustatomos aiškios atsakomybės už duomenų apsaugą pasidalijimo 
taisyklės, visų pirma įpareigojant Europolą reguliariai vertinti, ar reikia toliau saugoti asmens 
duomenis.

• Išplečiama registravimo ir dokumentavimo prievolė: ne tik suteikiama prieiga, bet ir 
vykdoma įvairesnė dokumentų tvarkymo veikla – rinkimas, keitimas, prieiga, atskleidimas, 
sujungimas ir ištrynimas. Siekiant užtikrinti geresnę duomenų naudojimo kontrolę ir 
susidaryti aiškesnį vaizdą apie jų tvarkytojus, reglamentu draudžiama įrašus keisti.

• Iš privačių subjektų gautus asmens duomenis Europolas galės tvarkyti tiek, kiek reikės 
jo uždaviniams vykdyti. Be to, Europolas galės tiesiogiai gauti šiuos duomenis iš privačių 
asmenų, jeigu pagal privačiam subjektui taikomus nacionalinės teisės aktus šiuos duomenis 
leidžiama tiesiogiai perduoti policijos institucijoms. Tokiu atveju visą informaciją, ypač 
asmens duomenis, Europolas nedelsdamas perduos atitinkamiems nacionaliniams 
padaliniams.

• Neteisėto duomenų tvarkymo ar kitų šio reglamento nuostatų neatitinkančių veiksmų 
atveju į Europolą dėl žalos atlyginimo gali kreiptis bet kuris asmuo. Šiuo atveju Europolas ir 
valstybė narė, kurioje patirta žala, atsako solidariai (Europolas – pagal Sutarties 340 straipsnį, 
o valstybė narė – pagal nacionalinę teisę).
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• Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir toliau atsako už atitinkamos valstybės 
narės asmens duomenų įvedimą, paiešką ir perdavimą Europolui. Jos taip pat toliau atsako už 
nagrinėjimą, ar toks įvedimas, paieška ir perdavimas nepažeidžia duomenų subjekto teisių.

• Reglamentu nustatomi tam tikri Europolui perduotų ir jo tvarkomų duomenų bendros 
priežiūros aspektai. Tam tikrais atvejais, kai būtinas valstybės narės dalyvavimas, ir siekiant 
užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą visoje Europos Sąjungoje, Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas ir nacionalinės priežiūros institucijos turi bendradarbiauti 
pagal savo kompetenciją.

3.4. Keitimosi informacija skatinimas

Reglamentu siekiama skatinti valstybių narių informacijos teikimą Europolui. To siekiama 
sugriežtinus valstybių narių prievolę teikti Europolui reikiamus duomenis. Šiuo tikslu 
naudojamasi nacionaliniu padaliniu, kaip ryšių su Europolu palaikymo punktu.

Taikant reglamente nustatytą keitimosi informacija sistemą, aukštų duomenų apsaugos ir 
saugumo standartų siekiama procedūrinėmis apsaugos priemonėmis, taikomomis tam tikro 
tipo informacijai. Reglamente išsamiai išdėstomi duomenų tvarkymo veiklos (kryžminės 
patikros, strateginės ir bendro pobūdžio analizės, tam tikrais atvejais – operatyvinės analizės) 
tikslai, informacijos šaltiniai ir subjektai, kuriems gali būti suteikta prieiga prie duomenų. 
Jame taip pat pateikiamas asmens duomenų kategorijų ir duomenų subjektų, kurių duomenys 
gali būti renkami konkrečiai informacijos tvarkymo veiklai, kategorijų sąrašas. Aukšti 
apsaugos standartai taip pat užtikrinami tam tikrus įgaliojimus reglamentu suteikiant Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

4. POVEIKIO VERTINIMAS

Europolo poveikio vertinimas buvo grindžiamas dviem politiniais siekiais – padidinti 
valstybių narių Europolui teikiamos informacijos apimtį ir sukurti tokią duomenų tvarkymo 
aplinką, kurioje Europolas galėtų padėti valstybėms narėms užkirsti kelią sunkiems 
nusikaltimams ir terorizmui ir kovoti su jais. Kalbant apie pirmąjį siekį, vertintos dvi 
galimybės: i) patikslinti teisinę valstybių narių prievolę teikti duomenis Europolui, teikti 
paskatas ir sukurti atskirų valstybių narių veiklos vertinimo ataskaitų teikimo mechanizmą, ii) 
suteikti Europolui prieigą prie atitinkamų nacionalinių teisėsaugos duomenų bazių su 
galimybe atlikti atitikties paiešką. Kalbant apie politinį siekį sukurti palankią duomenų
tvarkymo aplinką, taip pat vertintos dvi galimybės: i) sujungti dvi dabartines analizei skirtas 
darbo bylas į vieną ir ii) sukurti naują duomenų tvarkymo aplinką, kurioje būtų užtikrintos 
procedūrinės apsaugos priemonės, kad būtų galima įgyvendinti duomenų apsaugos principus 
itin daug dėmesio skiriant privatumo apsaugai.

Vadovaujantis Komisijos nustatyta metodika, kiekviena iš galimybių dalyvaujant tarnybų 
iniciatyvinei grupei vertinta pagal tokius kriterijus kaip poveikis saugumui ir poveikis 
pagrindinėms teisėms. 

Vertinimas parodė, kad įgyvendinus šias galimybes padidės Europolo, kaip visapusišką 
paramą Europos Sąjungos teisėsaugos pareigūnams teikiančios agentūros, veiksmingumas.
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5. POVEIKIS BIUDŽETUI

Galutinis etatų skaičius ir bendras biudžetas priklauso nuo Komisijos atliktos decentralizuotų 
agentūrų išteklių reikmių 2014–2020 m. vidaus apžvalgos ir derybų dėl daugiametės 
finansinės programos baigties, itin daug dėmesio skiriant tikrųjų reikmių vertinimui 
dabartinėmis aplinkybėmis, kai vis labiau konkuruojama dėl labai ribotų biudžeto išteklių ir 
privaloma 5 proc. sumažinti agentūrų darbuotojų skaičių.


