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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2020 m. liepos mėn. ES saugumo sąjungos strategijoje1 apžvelgta sparčiai kintanti grėsmių 
saugumui padėtis visoje Sąjungoje ir nustatyti veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad 
Sąjungos saugumo politika būtų perspektyvi, kad būtų kovojama su kintančiomis grėsmėmis 
ir sukurta stipri Europos saugumo ekosistema. Pagrindinis strategijos elementas – 
planuojamas Europolo įgaliojimų stiprinimas. Tai yra 2020 m. gruodžio mėn. Komisijos 
pateikto priemonių rinkinio, kuriuo siekiama sustiprinti ES atsaką į terorizmą, dalis, įskaitant 
pasiūlymą iš dalies pakeisti Šengeno informacinės sistemos reglamentą2, kad Europolas 
galėtų įvesti duomenis į SIS.

Pasiūlymu išplečiami esami Europolo įgaliojimai, inter alia, siekiant sudaryti sąlygas 
agentūrai veiksmingai bendradarbiauti su privačiais subjektais ir remti valstybių narių 
tyrimus, susijusius su dideliais ir sudėtingais duomenų rinkiniais, stiprinti jos vaidmenį 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir gerinti bendradarbiavimą su Europos prokuratūra. 
Nuomonės referentas palankiai vertina pagrindinius pasiūlymo tikslus ir mano, kad Europolas 
turėtų būti tinkamai pasirengęs reaguoti į sparčiai kintančią saugumo padėtį ir teikti optimalią 
paramą valstybėms narėms.

Atsižvelgdamas į savo, kaip Biudžeto komiteto nuolatinio pranešėjo decentralizuotų agentūrų 
klausimu, funkcijas, nuomonės referentas ypač daug dėmesio skiria finansinėms nuostatoms, 
valdymo taisyklėms ir nuostatoms, susijusioms su ataskaitų teikimu ir vertinimu, siekiant 
užtikrinti tinkamą parlamentinį tikrinimą. Todėl jis daugiausia dėmesio skiria vertinimui, ar 
Komisijos pasiūlymo nuostatos atitinka:

 2019 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl teisės nuostatų ir bendro 
pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, 
įgyvendinimo (G. Schöpflino pranešimas)3;

 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos bendrą 
pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir bendrą požiūrį4;

 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl 
finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir 
Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje5.

Jis taip pat analizuoja pasiūlymą atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą „ES 
agentūrų ateitis“6 ir Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminio skyriaus tyrimą „ES 
agentūros ir interesų konfliktai“7. 

Nuomonės referentas iš esmės palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kiek tai susiję su 

1 COM/2020/605 final 
2 COM(2020) 791 final
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_LT.html
4 joint_statement_and_common_approach_2012_lt.pdf.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_LT.pdf
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_proposal_regulation_ep_council_amending_regulation_2018-1862_establishment_operation_use_sis_field_police_cooperation_judicial_cooperation_criminal_matters_com-2020_791_pe-2020-8991_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_LT.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_lt.pdf.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_LT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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minėtais aspektais. Tačiau jis siūlo keletą pakeitimų, kuriais siekiama suderinti Europolo 
reglamentą su Komisijos deleguotuoju reglamentu, kuriuo reglamentuojama decentralizuotų 
agentūrų veikla, atsižvelgiant į reikalavimą parengti bendrąjį programavimo dokumentą, 
kuriame būtų numatytas daugiametis programavimas ir metinės darbo programos. Jis taip pat 
paaiškina nuostatas, kuriomis siekiama išvengti interesų konfliktų, net ir numanomų, 
atsižvelgiant į siūlomą Europolo vaidmenį rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų 
programas. Galiausiai jis pateikia keletą pakeitimų, kuriais siekiama sustiprinti parlamentinį 
tikrinimą ir nuostatas, kuriomis reglamentuojamas vertinimas ir ataskaitų teikimas. 

Pasiūlymo poveikis biudžetui

Siūlomam Europolo įgaliojimų padidinimui prireiktų 178 mln. EUR papildomų 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų pagal 5 išlaidų kategoriją ir 8,5 mln. EUR pagal 
7 išlaidų kategoriją. Pagal finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą matyti, kad „papildomų 
finansinių išteklių, skirtų Europolui, poveikis biudžetui bus kompensuojamas atitinkamai 
sumažinus numatytas išlaidas pagal 4 išlaidų kategoriją“. Be to, Komisijos finansinio 
programavimo dokumente nurodyta, kad Europolo biudžetas turi būti padidintas skiriant lėšų 
pagal eilutę „Integruoto sienų valdymo fondas – Sienų valdymo ir vizų priemonė“. 

Nuomonės referentas pažymi, kad eilutei „Integruoto sienų valdymo fondas – Sienų valdymo 
ir vizų priemonė“ skirta papildoma 1 mlrd. EUR suma, pritaikius konkrečiai programai skirtą 
koregavimą, dėl kurio susitarta derybose dėl DFP, o tai reiškia, kad buvo aiški politinė valia 
sustiprinti šią priemonę. Be to, pasiūlyme Europolui pavestos papildomos užduotys nėra 
užduotys, kurios kitu atveju būtų vykdomos pagal eilutę „Integruoto sienų valdymo fondas – 
Sienų valdymo ir vizų priemonė“. Todėl nuomonės referentas apgailestauja, kad pasiūlyme, 
kuris buvo pateiktas iš karto po to, kai buvo pasiektas politinis susitarimas dėl DFP, de facto 
sumažinamas finansinis paketas, dėl kurio ką tik susitarta eilutei „Integruoto sienų valdymo 
fondas – Sienų valdymo ir vizų priemonė“.

Šiuo klausimu jis primena, kad pagal 2020 m. gruodžio 16 d. Tarpinstitucinio susitarimo 
27 punktą8 galutinė finansinė pažyma, pridedama prie teisėkūros procedūra priimamo akto, 
turi būti įtraukta į baigiamojo trišalio dialogo teisėkūros klausimais darbotvarkę, kad ją būtų 
galima patvirtinti, be to, ji turi būti įtraukta į kito trišalio dialogo biudžeto klausimais 
darbotvarkę siekiant susitarimo dėl finansavimo. 

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

8 OL L 433I , 2020 12 22, p. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europa susiduria su nuolat 
kintančia saugumo padėtimi, kuriai 
būdingos kintančios ir vis sudėtingesnės 
grėsmės saugumui. Nusikaltėliai ir 
teroristai naudojasi skaitmeninės 
pertvarkos ir naujų technologijų teikiamais 
privalumais, įskaitant tarpusavio 
sujungiamumą ir tai, kad ribos tarp fizinio 
ir skaitmeninio pasaulio tampa neaiškios. 
Prie to prisidėjo ir COVID-19 krizė, nes 
nusikaltėliai, pritaikę savo veikimo būdus 
ir plėtodami naują nusikalstamą veiklą, 
suskubo šia krize pasinaudoti. Terorizmas 
ir toliau kelia didelę grėsmę Sąjungos ir jos 
piliečių laisvei ir gyvenimo būdui;

(2) Europa susiduria su nuolat 
kintančia saugumo padėtimi, kuriai 
būdingos kintančios ir vis sudėtingesnės 
grėsmės saugumui. Nusikaltėliai ir 
teroristai naudojasi skaitmeninės 
pertvarkos ir naujų technologijų teikiamais 
privalumais, įskaitant tarpusavio 
sujungiamumą ir tai, kad ribos tarp fizinio 
ir skaitmeninio pasaulio tampa neaiškios. 
Prie to prisidėjo ir COVID-19 krizė, nes 
nusikaltėliai, pritaikę savo veikimo būdus 
ir plėtodami naują nusikalstamą veiklą, 
suskubo pasipelnyti iš šios krizės, 
pasinaudodami dėl COVID-19 krizės 
atsiradusiomis skolos ir nepakankamomis 
pajamomis. Sąjungos ekonomikos 
atsigavimas iš esmės priklauso nuo jos 
gebėjimo užkirsti kelią finansiniams 
nusikaltimams ir juos išnaikinti. 
Terorizmas ir toliau kelia didelę grėsmę 
Sąjungos ir jos piliečių laisvei ir gyvenimo 
būdui;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europai susiduriant su 
didėjančiomis organizuotų nusikalstamų 
grupių ir teroristinių išpuolių grėsmėmis, 
veiksmingas teisėsaugos atsakas turi apimti 
galimybę pasitelkti gerai parengtus ir 
sąveikius specialiuosius intervencijos 
padalinius, kurie specializuojasi krizinių 
situacijų kontrolės srityje. Sąjungoje 
valstybių narių teisėsaugos padaliniai 
bendradarbiauja remdamiesi Tarybos 
sprendimu 2008/617/TVR53. Europolas 
turėtų galėti teikti paramą šiems 
specialiesiems intervencijos padaliniams, 
įskaitant operatyvinę, techninę ir finansinę 

(4) Europai susiduriant su 
didėjančiomis organizuotų nusikalstamų 
grupių ir teroristinių išpuolių grėsmėmis, 
veiksmingas teisėsaugos atsakas turi apimti 
galimybę pasitelkti gerai parengtus ir 
sąveikius specialiuosius intervencijos 
padalinius, kurie specializuojasi krizinių 
situacijų kontrolės srityje. Toks Sąjungos 
teisinėje sistemoje prieinamų tiriamųjų 
priemonių praktinis įgyvendinimas yra 
ypač būtinas atsižvelgiant į precedento 
neturintį daug didesnių finansinių išteklių 
sutelkimą pagal priemonę „Next 
Generation EU“. Sąjungoje valstybių 
narių teisėsaugos padaliniai 
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paramą; bendradarbiauja remdamiesi Tarybos 
sprendimu 2008/617/TVR53. Europolas 
turėtų galėti teikti paramą šiems 
specialiesiems intervencijos padaliniams, 
įskaitant operatyvinę, techninę ir finansinę 
paramą;

__________________ __________________
53 2008 m. birželio 23 d. Tarybos 
sprendimas 2008/617/TVR dėl Europos 
Sąjungos valstybių narių specialiųjų 
intervencijos padalinių bendradarbiavimo 
krizinėse situacijose gerinimo (OL L 210, 
2008 8 6).

53 2008 m. birželio 23 d. Tarybos 
sprendimas 2008/617/TVR dėl Europos 
Sąjungos valstybių narių specialiųjų 
intervencijos padalinių bendradarbiavimo 
krizinėse situacijose gerinimo (OL L 210, 
2008 8 6).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pastaraisiais metais tiek prieš 
viešuosius, tiek prieš privačius subjektus 
daugelyje Sąjungai priklausančių ir už jos 
ribų esančių jurisdikcijų buvo rengiami 
didelio masto kibernetiniai išpuoliai, nuo 
kurių nukentėjo įvairūs sektoriai, įskaitant 
transporto, sveikatos priežiūros ir 
finansinių paslaugų sektorius. Tarpusavyje 
susijusioje aplinkoje negalima atskirti 
kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio 
saugumo. Tokios veiklos prevencija, 
tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas 
remiami užtikrinant atitinkamų subjektų, 
įskaitant Europos Sąjungos kibernetinio 
saugumo agentūrą (ENISA), 
kompetentingas tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo institucijas (TIS 
institucijas), kaip apibrėžta Direktyvoje 
(ES) 2016/114854, teisėsaugos institucijas 
ir privačius subjektus, veiksmų 
koordinavimą ir bendradarbiavimą. Kad 
būtų galima užtikrinti veiksmingą visų 
atitinkamų Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis veikiančių subjektų 
bendradarbiavimą kovos su kibernetiniais 
išpuoliais ir grėsmėmis saugumui srityje, 

(5) pastaraisiais metais tiek prieš 
viešuosius, tiek prieš privačius subjektus 
daugelyje Sąjungai priklausančių ir už jos 
ribų esančių jurisdikcijų buvo rengiami 
didelio masto kibernetiniai išpuoliai, 
įskaitant išpuolius iš trečiųjų šalių, nuo 
kurių nukentėjo įvairūs sektoriai, įskaitant 
transporto, sveikatos priežiūros ir 
finansinių paslaugų sektorius. Tarpusavyje 
susijusioje aplinkoje negalima atskirti 
kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio 
saugumo. Tokios veiklos prevencija, 
tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas 
remiami užtikrinant atitinkamų subjektų, 
įskaitant Europos Sąjungos kibernetinio 
saugumo agentūrą (ENISA), 
kompetentingas tinklų ir informacinių 
sistemų saugumo institucijas (TIS 
institucijas), kaip apibrėžta Direktyvoje 
(ES) 2016/114854, teisėsaugos institucijas 
ir privačius subjektus, veiksmų 
koordinavimą ir bendradarbiavimą. Kad 
būtų galima užtikrinti veiksmingą visų 
atitinkamų Sąjungos ir nacionaliniu 
lygmenimis veikiančių subjektų 
bendradarbiavimą kovos su kibernetiniais 
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Europolas turėtų bendradarbiauti su 
ENISA keisdamasis informacija ir 
teikdamas analitinę paramą;

išpuoliais ir grėsmėmis saugumui srityje, 
Europolas turėtų bendradarbiauti su 
ENISA keisdamasis informacija ir 
teikdamas analitinę paramą;

__________________ __________________
54 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 
2016 7 19, p. 1–-30).

54 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 
2016 7 19, p. 1–-30).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) didelę riziką keliantys nusikaltėliai 
atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų 
nusikaltėlių tinkluose ir dėl jų Sąjungos 
vidaus saugumui kyla didelė sunkių 
nusikaltimų rizika. Siekdamas kovoti su 
didelę riziką keliančiomis organizuotomis 
nusikalstamomis grupėmis ir jų 
vadeivomis, Europolas turėtų galėti padėti 
valstybėms narėms jų tyrimo veiksmus 
sutelkti į tikslą nustatyti tokius asmenis, jų 
vykdomą nusikalstamą veiklą ir tokių 
nusikaltėlių tinklų narius;

(6) didelę riziką keliantys nusikaltėliai 
atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų 
nusikaltėlių tinkluose ir dėl jų Sąjungos 
vidaus saugumui kyla didelė sunkių 
nusikaltimų rizika. Siekdamas kovoti su 
didelę riziką keliančiomis organizuotomis 
nusikalstamomis grupėmis ir jų 
vadeivomis, Europolas turėtų galėti padėti 
valstybėms narėms jų tyrimo veiksmus 
sutelkti į tikslą nustatyti tokius asmenis, jų 
vykdomą nusikalstamą veiklą bei finansinį 
turtą ir tokių nusikaltėlių tinklų narius, o 
taip pat asmenis, priklausančius 
nacionalinėms politinėms ir finansinėms 
institucijoms, kurie dalyvauja 
nusikaltimuose pagal korupcijos schemas. 
Europolas taip pat turėtų padėti 
valstybėms narėms susigrąžinti 
nusikalstamu būdu įgytą turtą, vėliau jį 
įtraukiant į viešąsias lėšas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kad padėtų išnaudoti visas ES 
finansavimo saugumo moksliniams 
tyrimams teikiamas galimybes ir patenkinti 
teisėsaugos poreikius, Europolas turėtų 
padėti Komisijai nustatyti pagrindines 
mokslinių tyrimų temas, rengti ir 
įgyvendinti Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendrąsias programas, kurios yra 
svarbios siekiant Europolo tikslų. Tais 
atvejais, kai Europolas padeda Komisijai 
nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų 
temas, rengti ir įgyvendinti atitinkamą 
Sąjungos bendrąją programą, jam pagal 
kovos su interesų konfliktais principą 
pagal tą programą neturėtų būti skiriamas 
finansavimas;

(11) kad padėtų išnaudoti visas ES 
finansavimo saugumo moksliniams 
tyrimams teikiamas galimybes ir patenkinti 
teisėsaugos poreikius, Europolas turėtų 
padėti Komisijai nustatyti pagrindines 
mokslinių tyrimų temas, rengti ir 
įgyvendinti Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendrąsias programas, kurios yra 
svarbios siekiant Europolo tikslų. Siekiant 
išvengti interesų konfliktų, Europolas 
neturėtų gauti finansavimo pagal 
Sąjungos bendrąsias programas tais 
atvejais, kai jis aktyviai dalyvauja šias 
programas kuriant ar įgyvendinant;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kovojant su sunkiais nusikaltimais 
ir terorizmu, Europolas dalijasi 
specializuotomis ekspertinėmis žiniomis. 
Valstybės narės prašymu Europolo 
darbuotojai turėtų galėti teikti operatyvinę 
paramą tos valstybės narės teisėsaugos 
institucijoms atliekant operacijas ir 
tyrimus, visų pirma sudarydami 
palankesnes sąlygas keistis informacija 
tarpvalstybiniu lygmeniu ir teikdami 
kriminalistinę ir techninę paramą operacijų 
ir tyrimų metu, be kita ko, kai juos atlieka 
jungtinės tyrimo grupės. Valstybės narės 
prašymu Europolo darbuotojai turėtų turėti 
teisę dalyvauti toje valstybėje narėje 
imantis tyrimo priemonių ir padėti imtis tų 
tyrimo priemonių. Europolo darbuotojai 
neturėtų turėti įgaliojimų imtis tyrimo 
priemonių;

(13) kovojant su sunkiais nusikaltimais 
ir terorizmu, Europolas dalijasi 
specializuotomis ekspertinėmis žiniomis. 
Valstybės narės prašymu Europolo 
darbuotojai turėtų galėti teikti operatyvinę 
paramą tos valstybės narės teisėsaugos 
institucijoms atliekant operacijas ir 
tyrimus, visų pirma sudarydami 
palankesnes sąlygas keistis informacija 
tarpvalstybiniu lygmeniu ir teikdami 
kriminalistinę ir techninę paramą operacijų 
ir tyrimų metu, be kita ko, kai juos atlieka 
jungtinės tyrimo grupės, o taip pat 
susigrąžinant turtą. Valstybės narės 
prašymu Europolo darbuotojai turėtų turėti 
teisę dalyvauti toje valstybėje narėje 
imantis tyrimo priemonių ir padėti imtis tų 
tyrimo priemonių. Europolo darbuotojai 
neturėtų turėti įgaliojimų imtis tyrimo 
priemonių;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) vienas iš Europolo tikslų yra remti 
ir stiprinti valstybių narių kompetentingų 
institucijų veiksmus bei jų tarpusavio 
bendradarbiavimą vykdant Sąjungos 
politikos bendriems interesams poveikio 
turinčių nusikaltimų prevenciją ir kovojant 
su jais. Kad būtų galima stiprinti tokią 
paramą, Europolas turėtų galėti prašyti 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
pradėti, vykdyti arba koordinuoti Sąjungos 
politikos bendriems interesams poveikio 
turinčio nusikaltimo tyrimą, net jeigu 
atitinkamas nusikaltimas nėra 
tarpvalstybinio pobūdžio. Apie tokius 
prašymus Europolas turėtų informuoti 
Eurojustą;

(14) vienas iš Europolo tikslų yra remti 
ir stiprinti valstybių narių kompetentingų 
institucijų veiksmus bei jų tarpusavio 
bendradarbiavimą vykdant Sąjungos 
politikos bendriems interesams poveikio 
turinčių nusikaltimų prevenciją ir kovojant 
su jais. Kad būtų galima stiprinti tokią 
paramą, Europolas turėtų galėti prašyti 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
pradėti, vykdyti arba koordinuoti Sąjungos 
politikos bendriems interesams poveikio 
turinčio nusikaltimo tyrimą, net jeigu 
atitinkamas nusikaltimas nėra 
tarpvalstybinio pobūdžio. Europolas turėtų 
informuoti Eurojustą ir Europos 
prokuratūrą apie tokius prašymus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) internetas neturi sienų, taigi šios 
paslaugos dažnai gali būti teikiamos iš bet 
kurios pasaulio vietos. Todėl aukos, 
nusikaltimų vykdytojai ir skaitmeninė 
infrastruktūra, kurioje saugomi asmens 
duomenys ir paslaugų teikėjas teikia 
paslaugas, gali priklausyti skirtingoms 
nacionalinėms jurisdikcijoms tiek 
Sąjungoje, tiek už jos ribų. Taigi privatūs 
subjektai gali turėti teisėsaugai svarbių 
duomenų rinkinių, apimančių kelioms 
jurisdikcijoms priskiriamus asmens 
duomenis, taip pat asmens duomenis, kurių 
negalima lengvai priskirti jokiai konkrečiai 
jurisdikcijai. Nacionalinėms valdžios 
institucijoms nacionalinėmis priemonėmis 
sudėtinga veiksmingai analizuoti tokius 
kelioms jurisdikcijoms priskiriamus arba 

(27) internetas neturi sienų, taigi šios 
paslaugos dažnai gali būti teikiamos iš bet 
kurios pasaulio vietos. Todėl aukos, 
nusikaltimų vykdytojai ir skaitmeninė 
infrastruktūra, kurioje saugomi asmens 
duomenys ir paslaugų teikėjas teikia 
paslaugas, gali priklausyti skirtingoms 
nacionalinėms jurisdikcijoms tiek 
Sąjungoje, tiek už jos ribų. Taigi privatūs 
subjektai gali turėti teisėsaugai svarbių 
duomenų rinkinių, apimančių kelioms 
jurisdikcijoms priskiriamus asmens 
duomenis, taip pat asmens duomenis, kurių 
negalima lengvai priskirti jokiai konkrečiai 
jurisdikcijai. Nacionalinėms valdžios 
institucijoms nacionalinėmis priemonėmis 
sudėtinga veiksmingai analizuoti tokius 
kelioms jurisdikcijoms priskiriamus arba 
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konkrečiai jurisdikcijai nepriskiriamus 
duomenų rinkinius. Jei privatūs subjektai 
nusprendžia teisėtai ir savanoriškai keistis 
duomenimis su teisėsaugos institucijomis, 
jie šiuo metu neturi bendro informacijos 
centro, kuriame Sąjungos lygmeniu galėtų 
keistis tokiais duomenų rinkiniais. Be to, 
privatiems subjektams kyla sunkumų, kai 
jie gauna kelis skirtingų šalių teisėsaugos 
institucijų prašymus;

konkrečiai jurisdikcijai nepriskiriamus 
duomenų rinkinius. Europolas turėtų 
taikyti priemones, kuriomis būtų 
palengvintas privačių subjektų 
bendradarbiavimas, be kita ko, keitimosi 
informacija srityje. Jei privatūs subjektai 
nusprendžia teisėtai ir savanoriškai keistis 
duomenimis su teisėsaugos institucijomis, 
jie šiuo metu neturi bendro informacijos 
centro, kuriame Sąjungos lygmeniu galėtų 
keistis tokiais duomenų rinkiniais. Be to, 
privatiems subjektams kyla sunkumų, kai 
jie gauna kelis skirtingų šalių teisėsaugos 
institucijų prašymus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) aprūpinant Europolą papildomomis 
priemonėmis ir pajėgumais reikia stiprinti 
Europolo demokratinę priežiūrą ir 
atskaitomybę. Jungtinė parlamentinė 
kontrolė yra svarbi Europolo veiklos 
politinės stebėsenos dalis. Kad būtų galima 
užtikrinti veiksmingą politinę stebėseną, 
kaip Europolas taiko papildomas 
priemones ir naudojasi papildomais 
pajėgumais, Europolas turėtų kasmet teikti 
Jungtinei parlamentinės kontrolės grupei 
informaciją apie naudojimąsi šiomis 
priemonėmis ir pajėgumais ir jų rezultatus;

(40) aprūpinant Europolą papildomomis 
priemonėmis ir pajėgumais reikia stiprinti 
Europolo demokratinę priežiūrą, 
skaidrumą ir atskaitomybę. Jungtinė 
parlamentinė kontrolė yra svarbi Europolo 
veiklos politinės stebėsenos dalis. Kad būtų 
galima užtikrinti veiksmingą politinę 
stebėseną, kaip Europolas taiko papildomas 
priemones ir naudojasi papildomais 
pajėgumais, Europolas turėtų kasmet teikti 
Jungtinei parlamentinės kontrolės grupei 
informaciją apie naudojimąsi šiomis 
priemonėmis ir pajėgumais ir jų rezultatus. 
Planuojama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla turėtų būti nustatyta bendrajame 
programavimo dokumente, kuriame 
pateikiamas Europolo daugiametis 
programavimas ir metinė darbo 
programa, ir perduota Jungtinei 
parlamentinės kontrolės grupei;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) Europolui būtina suteikti 
papildomų žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių, kad jis galėtų įgyvendinti 
pagal šį reglamentą jam nustatytus 
naujus tikslus ir vykdyti pavestas 
naujas užduotis bei pareigas. Tam 
būtini asignavimai turėtų būti paimami 
tik iš nepaskirstytų maržų pagal 
atitinkamas DFP išlaidų kategorijos 
viršutines ribas arba mobilizuojant 
atitinkamas DFP specialiąsias 
priemones. Galutinę sumą metinės 
biudžeto procedūros metu turėtų 
patvirtinti Europos Parlamentas ir 
Taryba;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Europolo paslaugos valstybėms 
narėms ir trečiosioms šalims suteikia 
pridėtinės vertės. Tai apima valstybes 
nares, kurios nedalyvauja taikant 
priemones pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo III dalies V antraštinę 
dalį. Valstybės narės ir trečiosios šalys gali 
prisidėti prie Europolo biudžeto pagal 
atskirus susitarimus. Todėl Europolas 
turėtų galėti pagal finansinius susitarimus 
iš valstybių narių ir trečiųjų šalių gauti 
įnašus, skirtus jo tikslams ir užduotims 
įgyvendinti;

(41) Europolo paslaugos valstybėms 
narėms ir trečiosioms šalims suteikia 
pridėtinės vertės. Tai apima valstybes 
nares, kurios nedalyvauja taikant 
priemones pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo III dalies V antraštinę 
dalį. Valstybės narės ir trečiosios šalys gali 
prisidėti prie Europolo biudžeto pagal 
atskirus susitarimus. Todėl Europolas 
turėtų galėti pagal finansinius susitarimus 
iš valstybių narių ir trečiųjų šalių gauti 
įnašus, skirtus jo tikslams ir užduotims 
įgyvendinti. Tokie finansiniai įnašai 
turėtų būti įtraukti į Europolo biudžetą 
kaip išorės asignuotosios įplaukos. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
atskaitomybę, tų įnašų suma, kilmė ir 
paskirtis turėtų būti įtraukti į metines 
ataskaitas ir į Europolo metinę biudžeto ir 
finansų valdymo ataskaitą;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) šio reglamento tikslo, t. y. remti ir 
stiprinti valstybių narių teisėsaugos tarnybų 
veiksmus bei jų tarpusavio 
bendradarbiavimą vykdant sunkių 
nusikaltimų, darančių poveikį dviem ar 
daugiau valstybių narių, terorizmo ir kitų 
Sąjungos politikos bendriems interesams 
poveikio turinčių nusikaltimų prevenciją ir 
kovojant su jais, valstybės narės negali 
deramai pasiekti, o dėl tarpvalstybinio 
sunkių nusikaltimų ir terorizmo pobūdžio ir 
būtinybės suderintai reaguoti į susijusias 
grėsmes saugumui to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(42) šio reglamento tikslo, t. y. remti ir 
stiprinti valstybių narių teisėsaugos tarnybų 
veiksmus bei jų tarpusavio 
bendradarbiavimą vykdant sunkių 
nusikaltimų, darančių poveikį dviem ar 
daugiau valstybių narių, terorizmo ir kitų 
Sąjungos politikos bendriems interesams 
poveikio turinčių nusikaltimų prevenciją ir 
kovojant su jais, įskaitant neteisėtą 
prekybą internetu vaistais, susijusiais su 
COVID-19 pandemija, prekybą žmonėmis, 
ginklais, narkotikais ir nafta, 
nusikaltimus aplinkai ir kibernetinius 
nusikaltimus, valstybės narės negali 
deramai pasiekti, o dėl tarpvalstybinio 
sunkių nusikaltimų ir terorizmo pobūdžio ir 
būtinybės suderintai reaguoti į susijusias 
grėsmes saugumui to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europolas taip pat teikia grėsmių vertinimo 
analizę, kuria Komisijai ir valstybėms 
narėms padedama atlikti rizikos 
vertinimus.;

Europolas taip pat teikia grėsmių vertinimo 
analizę, įskaitant bet kokio galimo 
finansinio poveikio analizę, kuria 
Komisijai ir valstybėms narėms padedama 
atlikti rizikos vertinimus.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
4 straipsnio 4a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europolas padeda Komisijai 
nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų 
temas, rengti ir įgyvendinti Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos 
bendrąsias programas, kurios yra svarbios 
siekiant 3 straipsnyje išdėstytų tikslų. Kai 
Europolas padeda Komisijai nustatyti 
pagrindines mokslinių tyrimų temas, 
rengti ir įgyvendinti atitinkamą Sąjungos 
bendrąją programą, jam pagal tą programą 
neskiriamas finansavimas.

4a. Europolas padeda Komisijai 
nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų 
temas, rengti ir įgyvendinti Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos 
bendrąsias programas, kurios yra svarbios 
siekiant 3 straipsnyje išdėstytų tikslų. Kai 
Europolas atlieka aktyvų vaidmenį kuriant 
ar įgyvendinant Sąjungos bendrąją 
programą, jis negauna finansavimo pagal 
tą programą. Europolas imasi visų būtinų 
priemonių, kad išvengtų interesų 
konfliktų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 11 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

„a) dviejų trečdalių savo narių balsų 
dauguma ir vadovaudamasi 12 straipsniu 
kasmet priima dokumentą, kurį sudaro 
Europolo daugiametis programavimas ir 
jos kitų metų metinė darbo programa;“

„a) dviejų trečdalių savo narių balsų 
dauguma ir vadovaudamasi 12 straipsniu 
kasmet priima bendrąjį programavimo 
dokumentą pagal Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) 2019/7151a 32 straipsnį ir 
susijusias Komisijos gaires dėl bendrojo 
programavimo dokumento, kurį sudaro 
Europolo daugiametis programavimas ir 
jos kitų metų metinė darbo programa;“

___________________
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1a 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 2019/715 
dėl finansinio pagrindų reglamento, 
taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV 
ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje 
(OL L 122, 2019 5 10, p. 1).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
12 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4b) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Valdyba kasmet ne vėliau kaip 
kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima 
dokumentą, kurį sudaro Europolo 
daugiametis programavimas ir metinė 
darbo programa, remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pateiktu projektu ir 
atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl 
daugiamečio programavimo 
pasikonsultavusi su JPKG. Valdyba tą 
dokumentą perduoda Tarybai, Komisijai ir 
JPKG.

„1. Valdyba kasmet ne vėliau kaip 
kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima 
bendrąjį programavimo dokumentą, kurį 
sudaro Europolo daugiametis 
programavimas ir metinė darbo programa, 
remdamasi vykdomojo direktoriaus 
pateiktu projektu ir atsižvelgdama į 
Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio 
programavimo pasikonsultavusi su JPKG. 
Jeigu valdyba nusprendžia neatsižvelgti į 
Komisijos nuomonėje pateiktus 
elementus, ji pateikia išsamų pagrindimą. 
Pareiga pateikti išsamų pagrindimą taip 
pat taikoma JPKG nurodytiems 
elementams. Galutinį bendrąjį 
programavimo dokumentą valdyba 
perduoda Tarybai, Komisijai ir JPKG.“

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

4c) 12 straipsnio 2 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:

2. Daugiamečiame programavime 
nustatomas bendras strateginis 
programavimas, įskaitant tikslus, 
numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų 
rodiklius. Jame taip pat išdėstomas išteklių 
planavimas, įskaitant daugiametį biudžetą 
ir personalą. Jis apima santykių su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis strategiją

„2. Daugiamečiame programavime 
nustatomas bendras strateginis 
programavimas, įskaitant tikslus, 
numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų 
rodiklius. Jame taip pat išdėstomas išteklių 
planavimas, įskaitant daugiametį biudžetą 
ir personalą. Jis apima santykių su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis strategiją ir planuojamą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą.“

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
16 straipsnio 5 dalies d punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4d) 16 straipsnio 5 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

d) daugiamečio programavimo projekto ir 
metinių darbo programų rengimą ir jų 
pateikimą valdybai, pasikonsultavus su 
Komisija;

„d) bendrojo programavimo dokumento, 
kurį sudaro daugiametis programavimas 
ir metinės darbo programos, projekto 
rengimą ir jo pateikimą valdybai, 
pasikonsultavus su Komisija;“

 Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/794
21 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei tvarkydamas su konkrečiu 
tyrimu ar konkrečiu projektu susijusią 
informaciją Europolas nustato informaciją, 
susijusią su galima neteisėta Sąjungos 

8. Jei tvarkydamas su konkrečiu 
tyrimu ar konkrečiu projektu susijusią 
informaciją Europolas nustato informaciją, 
susijusią su galima neteisėta Sąjungos 
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finansiniams interesams kenkiančia veikla, 
Europolas savo iniciatyva nepagrįstai 
nedelsdamas tą informaciją pateikia OLAF.

finansiniams interesams kenkiančia veikla, 
Europolas savo iniciatyva nepagrįstai 
nedelsdamas tą informaciją pateikia 
Europos prokuratūrai ir OLAF.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
26 straipsnio 6 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Pagal atitinkamų valstybių narių 
nacionalinius įstatymus valstybių narių 
kompetentingų institucijų ir privačių 
subjektų keitimuisi informacija gali būti 
naudojama Europolo infrastruktūra. Tais 
atvejais, kai valstybės narės naudojasi šia 
infrastruktūra siekdamos keistis asmens 
duomenimis, susijusiais su Europolo tikslų 
taikymo sričiai nepriskiriamais 
nusikaltimais, Europolas neturi prieigos 
prie tų duomenų.

6b. Pagal atitinkamų valstybių narių 
nacionalinius įstatymus valstybių narių 
kompetentingų institucijų ir privačių 
subjektų keitimuisi informacija gali būti 
naudojama Europolo infrastruktūra. Tais 
atvejais, kai valstybės narės naudojasi šia 
infrastruktūra siekdamos keistis asmens 
duomenimis, susijusiais su Europolo tikslų 
taikymo sričiai nepriskiriamais 
nusikaltimais, Europolas neturi prieigos 
prie tų duomenų. Siekdamas nustatyti 
galimą pavojų saugumui, kurį kelia jo 
infrastruktūros atvėrimas privačioms 
šalims, Europolas atlieka vertinimą ir 
prireikus įgyvendina tinkamas 
prevencines bei rizikos mažinimo 
priemones.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 37 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
51 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) metinę informaciją apie atvejų, kai 
Europolas privatiems subjektams pateikė 
tolesnius prašymus arba savo iniciatyva 
pateikė prašymus įsisteigimo valstybėms 
narėms perduoti asmens duomenis pagal 26 
straipsnį, skaičių, įskaitant konkrečius 

f) metinę informaciją apie atvejų, kai 
Europolas privatiems subjektams pateikė 
tolesnius prašymus arba savo iniciatyva 
pateikė prašymus įsisteigimo valstybėms 
narėms perduoti asmens duomenis pagal 
26 straipsnį, skaičių, įskaitant konkrečią 
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tokių atvejų pavyzdžius, kuriais įrodoma, 
kodėl šie prašymai buvo būtini Europolo 
tikslams ir užduotims įgyvendinti;

informaciją, kuria įrodoma, kodėl šie 
prašymai buvo būtini Europolo tikslams ir 
užduotims įgyvendinti;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 37 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
51 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) metinę informaciją apie atvejų, kai 
Europolui buvo būtina pagal 18a straipsnį 
tvarkyti asmens duomenis, nepriskiriamus 
II priede išvardytoms duomenų subjektų 
kategorijoms, kad galėtų padėti valstybėms 
narėms atlikti konkretų nusikalstamų veikų 
tyrimą, skaičių, įskaitant tokių atvejų 
pavyzdžius, kuriais įrodoma, kodėl toks 
duomenų tvarkymas buvo būtinas;

g) metinę informaciją apie atvejų, kai 
Europolui buvo būtina pagal 18a straipsnį 
tvarkyti asmens duomenis, nepriskiriamus 
II priede išvardytoms duomenų subjektų 
kategorijoms, kad galėtų padėti valstybėms 
narėms atlikti konkretų nusikalstamų veikų 
tyrimą, skaičių, įskaitant konkrečią 
informaciją, kuria įrodoma, kodėl toks 
duomenų tvarkymas buvo būtinas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 37 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
51 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) metinę informaciją apie atvejų, kai 
Europolas pagal 4 straipsnio 1 dalies r 
punktą Šengeno informacinėje sistemoje 
pateikė perspėjimus, ir šių perspėjimų 
atitikčių skaičių, įskaitant konkrečius tokių 
atvejų pavyzdžius, kuriais įrodoma, kodėl 
šie perspėjimai buvo būtini Europolo 
tikslams ir užduotims įgyvendinti;

h) metinę informaciją apie atvejų, kai 
Europolas pagal 4 straipsnio 1 dalies r 
punktą Šengeno informacinėje sistemoje 
pateikė perspėjimus, ir šių perspėjimų 
atitikčių skaičių, įskaitant konkrečią 
informaciją, kuria įrodoma, kodėl šie 
perspėjimai buvo būtini Europolo tikslams 
ir užduotims įgyvendinti;
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
Reglamentas (ES) 2016/794
57 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europolui gali būti teikiamas 
Sąjungos finansavimas sudarant 
susitarimus dėl įnašo arba susitarimus dėl 
dotacijos pagal 61 straipsnyje nurodytas jo 
finansavimo taisykles ir atitinkamų teisės 
aktų, kuriais remiami Sąjungos politikos 
tikslai, nuostatas. Įnašai gali būti gaunami 
iš šalių, su kuriomis Europolas arba 
Sąjunga yra sudarę susitarimą, kuriame 
numatyta skirti finansinius įnašus 
Europolui jo tikslams ir užduotims 
įgyvendinti. Įnašo dydis nustatomas 
atitinkamame susitarime.

4. Europolui gali būti teikiamas 
Sąjungos finansavimas sudarant 
susitarimus dėl įnašo arba susitarimus dėl 
dotacijos pagal 61 straipsnyje nurodytas jo 
finansavimo taisykles ir atitinkamų teisės 
aktų, kuriais remiami Sąjungos politikos 
tikslai, nuostatas. Europolas gali gauti 
įnašus iš šalių, su kuriomis jis arba 
Sąjunga yra sudarę susitarimą, kuriame 
numatyta skirti finansinius įnašus 
Europolo tikslams ir užduotims 
įgyvendinti. Įnašo dydis nustatomas 
atitinkamame susitarime. Tokių įnašų 
suma, kilmė ir paskirtis įtraukiami į 
Europolo metines ataskaitas ir aiškiai 
nurodomi 60 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoje Agentūros metinėje biudžeto ir 
finansų valdymo ataskaitoje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 38 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
58 straipsnio 9 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

38a) 58 straipsnio 9 dalis pakeičiama 
taip:

9. Visų statybos projektų, kurie gali turėti 
didelį poveikį Europolo biudžetui, atžvilgiu 
taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 
Nr. 1271/2013.

„9. Visų statybos projektų, kurie gali turėti 
didelį poveikį Europolo biudžetui, atžvilgiu 
taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 
Nr. 2019/715.“
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalies 38 b punkto (naujo) a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
60 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

38b) 60 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
a) 4 dalis pakeičiama taip:

4. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl 
Europolo N metų laikinųjų finansinių 
ataskaitų pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/201225 148 straipsnį, Europolo 
apskaitos pareigūnas parengia galutines 
Europolo tų metų finansines ataskaitas. 
Vykdomasis direktorius pateikia jas 
valdybai, kad ji pareikštų savo nuomonę.

„4. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl 
Europolo N metų laikinųjų finansinių 
ataskaitų pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/104625 246 straipsnį, 
Europolo apskaitos pareigūnas parengia 
galutines Europolo tų metų finansines 
ataskaitas. Vykdomasis direktorius pateikia 
jas valdybai, kad ji pareikštų savo 
nuomonę.“

__________________ __________________
25 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 
kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas 
(EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 
298, 2012 10 26, p. 1).

25 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) 
Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir 
Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalies 38 b punkto (naujas) b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
60 straipsnio 9 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

b) 9 dalis pakeičiama taip:
9. Europos Parlamento prašymu 
vykdomasis direktorius pateikia jam visą 
informaciją, reikalingą, kad būtų užtikrinta 
sklandi N metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, kaip nustatyta 
Deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 1271/2013 109 straipsnio 3 dalyje.

„9. Europos Parlamento prašymu 
vykdomasis direktorius pateikia jam visą 
informaciją, reikalingą, kad būtų užtikrinta 
sklandi N metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, kaip nustatyta 
Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/715 
106 straipsnio 3 dalyje.“

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 39 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europolas gali skirti dotacijas, 
susijusias su 3 ir 4 straipsniuose nurodytų 
jo tikslų ir užduočių įvykdymu“.

2. Europolas gali skirti dotacijas, 
susijusias su 3 straipsnyje nurodytų jo 
tikslų vykdymu ir atitinkančias 
4 straipsnyje nurodytas jo užduotis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 39 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europolas valstybių narių veiklai, 
susijusiai su Europolo tikslais ir 
užduotimis, vykdyti gali skirti dotacijas 
neskelbdamas kvietimų teikti pasiūlymus.;

3. Europolas valstybių narių veiklai, 
susijusiai su Europolo tikslų ir užduočių 
taikymo sritimi, vykdyti gali skirti 
dotacijas neskelbdamas kvietimų teikti 
pasiūlymus.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 41 punktas
Reglamentas (ES) 2016/794
68 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija iki [treji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo] pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje 
įvertinama praktinė naudojimosi 18 
straipsnio 2 dalies e punkte ir 5a dalyje, 
18a straipsnyje, 26 straipsnyje ir 26a 
straipsnyje numatyta kompetencija nauda 
siekiant Europolo tikslų. Šioje ataskaitoje 
taip pat įvertinamas šios kompetencijos 
poveikis ES pagrindinių teisių chartijoje 
įtvirtintoms pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms.

3. Komisija iki [treji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo] pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje 
įvertinama praktinė naudojimosi 18 
straipsnio 2 dalies e punkte ir 5a dalyje, 
18a straipsnyje, 26 straipsnyje ir 26a 
straipsnyje numatyta kompetencija nauda 
siekiant Europolo tikslų. Šioje ataskaitoje 
taip pat įvertinamas šios kompetencijos 
poveikis ES pagrindinių teisių chartijoje 
įtvirtintoms pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms. Joje taip pat pateikiama 
Europolo įgaliojimų pratęsimo sąnaudų ir 
naudos analizė.
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