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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. atsižvelgia į prie šios rezoliucijos 
pridėtus Komisijos pareiškimus, kurie bus 
paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo 
leidinio C serijoje;

Or. en

Susipažinti pateikiamas pareiškimų tekstas:

Komisijos pareiškimai dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europolo 
reglamentas (ES) 2016/794

Komisijos pareiškimas dėl mechanizmo, pagal kurį Europolas siūlo Šengeno 
informacinėje sistemoje skelbti perspėjimus, įgyvendinimo

„Komisija, atlikdama vertinimą pagal Reglamento (ES) 2016/794 68 straipsnio 3 dalį, praėjus 
trejiems metams nuo šio reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, 
įsigaliojimo, pateiks Reglamento (ES) 2016/794 4 straipsnio 1 dalies r punkte nustatyto naujo 
mechanizmo veiklos poveikio ataskaitą. Pagal šį mechanizmą Europolas, remdamasis 
duomenimis, kuriuos Europolas gavo iš trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų, gali pasiūlyti 
valstybėms narėms Sąjungos interesais įvesti į Šengeno informacinę sistemą informacinius 
perspėjimus apie asmenis, susijusius su terorizmu arba sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. 
Komisija šį vertinimą atliks remdamasi ataskaitomis, kurias Europolas pateiks dėl pateiktų 
pasiūlymų dėl perspėjimų Šengeno informacinėje sistemoje ir dėl tolesnių perspėjimų, kuriuos 
valstybės narės įtraukė į Šengeno informacinę sistemą.“

Komisijos pareiškimas dėl Europolo ir Europos prokuratūros santykių

„Komisijos nuomone, Reglamento (ES) 2016/794 20a straipsnyje išdėstytomis nuostatomis dėl 
Europolo ir Europos prokuratūros santykių negali būti ribojami Tarybos reglamento (ES) 
2017/1939 24 straipsnio 1 dalyje nustatyti Europolo įsipareigojimai, todėl jos turi būti 
aiškinamos ir taikomos pagal pastarąjį straipsnį.“
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Komisijos pareiškimas dėl Europolo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis nuostatų

„Dėl Europolo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis taisyklių Komisija pažymi, kad bet 
kokiam asmens duomenų perdavimui iš Europolo į trečiąją šalį remiantis teisiškai privalomu 
dokumentu reikia sudaryti tarptautinį susitarimą pagal Sutarties 218 straipsnį, kaip jau numatyta 
Reglamento (ES) 2016/794 25 straipsnio 1 dalies b punkte. Komisija taip pat pažymi, kad bet 
koks asmens duomenų perdavimas iš Europolo į trečiąją šalį remiantis Europolo atliktu tinkamų 
apsaugos priemonių vertinimu turi atitikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje1 
nustatytus reikalavimus, todėl Europolas turi padaryti išvadą, kad duomenų apsaugos lygis 
trečiojoje šalyje yra iš esmės lygiavertis užtikrinamam ES. Leidus perduoti duomenis remiantis 
tokiu vertinimu be išankstinio Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sutikimo, kaip 
numatyta Reglamento (ES) 2016/794 25 straipsnio 6 dalyje, kiltų rizika, kad Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas vėliau įsikiš, remdamasis kitokiu duomenų apsaugos priemonių 
vertinimu, o tai galėtų neigiamai paveikti teisėsaugos bendradarbiavimą.“

Komisijos pareiškimas dėl Europolo ir Interpolo bendradarbiavimo stiprinimo

„Komisija primena, kad vykstančiose derybose dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės 
kriminalinės policijos organizacijos (Interpolo) bendradarbiavimo susitarimo ir vadovaudamasi 
Tarybos pateiktais derybiniais nurodymais2 Komisija siekia stiprinti Europolo ir Interpolo 
bendradarbiavimą, atsižvelgdama į naujausius pokyčius kovos su terorizmu, tarpvalstybiniu ir 
tarptautiniu sunkių formų organizuotu nusikalstamumu srityje, taip pat į dabartinius 
operatyvinius poreikius ir Europolo įgaliojimus. Komisija, laikydamasi Tarybos pateiktų 
derybinių nurodymų3, siekia užtikrinti, kad susitarimu būtų nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo 
remiantis Europolui būtų leidžiama naudotis atitinkamomis Interpolo duomenų bazėmis, kad 
jis galėtų vykdyti savo užduotis.“

1 Nuomonė 1/15, ES ir Kanados susitarimas dėl PNR, EU:C:2017:592 (26.7.2017); 2015 m. spalio 6 d. 
Sprendimas Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650; 2020 m. liepos 16 d. Sprendimas Schrems II, C‑311/18, 
EU:C:2020:559.
2 2021 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1312, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl 
Europos Sąjungos ir Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (Interpolo) bendradarbiavimo susitarimo.
3 2021 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1312, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl 
Europos Sąjungos ir Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (Interpolo) bendradarbiavimo susitarimo.


