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Pakeitimas 15
Vlad Gheorghe

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

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 šia krize pasinaudoti, 
pasinaudojant 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;

Or. en

Pakeitimas 16
Vlad Gheorghe

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 

(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 
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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 
paramą;

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 
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).

Or. en

Pakeitimas 17
Vlad Gheorghe

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, 

(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 
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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, 
Europolas turėtų bendradarbiauti su 
ENISA keisdamasis informacija ir 
teikdamas analitinę paramą;

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, 
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).

Or. en

Pakeitimas 18
Vlad Gheorghe

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 

(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 
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nusikaltėlių tinklų narius; 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.

Or. en

Pakeitimas 19
Vlad Gheorghe

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 tai 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;

Or. en

Pakeitimas 20
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant
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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, taikydamas pagrįstą ir 
proporcingą sistemą, 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;

Or. fr

Pakeitimas 21
Vlad Gheorghe

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 

(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 
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tarpvalstybinio pobūdžio. Apie tokius 
prašymus Europolas turėtų informuoti 
Eurojustą;

tarpvalstybinio pobūdžio. Europolas turėtų 
informuoti Eurojustą ir Europos 
prokuratūrą apie tokius prašymus.

Or. en

Pakeitimas 22
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) duomenų, surinktų atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus, kiekis didėja 
ir jie tampa sudėtingesni. Valstybės narės 
Europolui pateikia didelius ir sudėtingus 
duomenų rinkinius ir jo prašo atlikti 
operatyvinę analizę, kad būtų nustatytos 
sąsajos su kitais nusikaltimais ir 
nusikaltėliais kitose valstybėse narėse ir už 
Sąjungos ribų.  Valstybės narės, pačios 
atlikdamos duomenų analizę, negali 
nustatyti tokių tarpvalstybinių sąsajų.  
Europolas turėtų galėti padėti valstybėms 
narėms atlikti nusikalstamų veikų tyrimus 
tvarkydamas didelius ir sudėtingus 
duomenų rinkinius, kad būtų nustatytos 
tokios tarpvalstybinės sąsajos, jeigu 
laikomasi griežtų šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų.  Kai reikia 
veiksmingai paremti konkretų 
nusikalstamų veikų tyrimą valstybėje 
narėje, Europolas turėtų galėti tvarkyti tuos 
duomenų rinkinius, kuriuos nacionalinės 
valdžios institucijos, laikydamosi pagal 
nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų 
procedūrinių reikalavimų ir apsaugos 
priemonių, gavo atlikdamos tą 
nusikalstamų veikų tyrimą ir vėliau 
perdavė Europolui.  Kai valstybė narė 
Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą 
ir jo paprašo padėti atlikti konkretų 
nusikalstamų veikų tyrimą, Europolas 
turėtų galėti tvarkyti visus į tą bylą 
įtrauktus duomenis tol, kol padeda atlikti tą 

(17) duomenų, surinktų atliekant 
nusikalstamų veikų tyrimus, kiekis didėja 
ir jie tampa sudėtingesni. Valstybės narės 
Europolui pateikia didelius ir sudėtingus 
duomenų rinkinius ir jo prašo atlikti 
operatyvinę analizę, kad būtų nustatytos 
sąsajos su kitais nusikaltimais ir 
nusikaltėliais kitose valstybėse narėse ir už 
Sąjungos ribų. Valstybės narės, pačios 
atlikdamos duomenų analizę, negali 
nustatyti tokių tarpvalstybinių sąsajų. 
Europolas turėtų galėti padėti valstybėms 
narėms atlikti nusikalstamų veikų tyrimus 
tvarkydamas didelius ir sudėtingus 
duomenų rinkinius, kad būtų nustatytos 
tokios tarpvalstybinės sąsajos, jeigu 
laikomasi griežtų šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų. Kai reikia 
veiksmingai paremti konkretų 
nusikalstamų veikų tyrimą valstybėje 
narėje, Europolas turėtų galėti tvarkyti tuos 
duomenų rinkinius, kuriuos nacionalinės 
valdžios institucijos, laikydamosi pagal 
nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų 
procedūrinių reikalavimų ir apsaugos 
priemonių, gavo atlikdamos tą 
nusikalstamų veikų tyrimą ir vėliau 
perdavė Europolui. Kai valstybė narė 
Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą 
ir jo paprašo padėti atlikti konkretų 
nusikalstamų veikų tyrimą, Europolas 
turėtų galėti tvarkyti visus į tą bylą 
įtrauktus duomenis tol, kol padeda atlikti tą 
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konkretų nusikalstamų veikų tyrimą. 
Europolas taip pat turėtų galėti tvarkyti 
trečiosios šalies pateiktus asmens 
duomenis, kurie yra būtini jam teikiant 
paramą konkrečiam nusikalstamų veikų 
tyrimui valstybėje narėje, jeigu trečiajai 
šaliai taikomas Komisijos sprendimas, 
kuriame nustatyta, kad šalis užtikrina 
tinkamo lygio duomenų apsaugą 
(sprendimas dėl tinkamumo), arba, jei 
sprendimas dėl tinkamumo nepriimtas, 
Sąjunga pagal SESV 218 straipsnį su 
trečiąja šalimi yra sudariusi tarptautinį 
susitarimą arba prieš įsigaliojant 
Reglamentui (ES) 2016/794 Europolas ir 
trečioji šalis sudarė bendradarbiavimo 
susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis 
asmens duomenimis, ir jeigu trečioji šalis 
duomenis gavo atlikdama nusikalstamų 
veikų tyrimą, laikydamasi pagal 
nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų 
procedūrinių reikalavimų ir apsaugos 
priemonių;

konkretų nusikalstamų veikų tyrimą. 
Europolas taip pat turėtų galėti tvarkyti 
trečiosios šalies pateiktus asmens 
duomenis, kurie yra būtini jam teikiant 
paramą konkrečiam nusikalstamų veikų 
tyrimui valstybėje narėje, jeigu trečiajai 
šaliai taikomas Komisijos sprendimas, 
kuriame nustatyta, kad šalis užtikrina 
tinkamo lygio duomenų apsaugą 
(sprendimas dėl tinkamumo), arba, jei 
sprendimas dėl tinkamumo nepriimtas, 
Sąjunga pagal SESV 218 straipsnį su 
trečiąja šalimi yra sudariusi tarptautinį 
susitarimą arba prieš įsigaliojant 
Reglamentui (ES) 2016/794 Europolas ir 
trečioji šalis sudarė bendradarbiavimo 
susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis 
asmens duomenimis, ir jeigu trečioji šalis 
duomenis gavo atlikdama nusikalstamų 
veikų tyrimą, laikydamasi pagal 
nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų 
procedūrinių reikalavimų ir apsaugos 
priemonių. Turint omenyje tai, kad 
Europolo surenkamiems duomenims 
taikomas aukštas konfidencialumo lygis, 
iki aukščiausio lygio turėtų būti padidinta 
ir apsauga nuo kibernetinių išpuolių ar 
sistemos pažeidimų;

Or. fr

Pakeitimas 23
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kad nustatytų Sąjungos 
finansiniams interesams kenkiančio 
sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos 
veiklos atvejus, Europolas turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti su Europos 
kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).  
Šiuo tikslu Europolas turėtų nedelsdamas 
perduoti OLAF bet kokią informaciją, 

Išbraukta.
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kuria remdamasi OLAF galėtų 
pasinaudoti savo kompetencija. Europolo 
bendradarbiavimui su OLAF turėtų būti 
taikomos šiame reglamente nustatytos 
duomenų perdavimo Sąjungos įstaigoms 
taisyklės;

Or. fr

Pakeitimas 24
Vlad Gheorghe

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 
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;

(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 
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 
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jie gauna kelis skirtingų šalių teisėsaugos 
institucijų prašymus;

Or. en

Pakeitimas 25
Hélène Laporte, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Komisija turėtų užtikrinti, kad 
naujoji Europolo iššifravimo platforma 
nebūtų naudojama siekiant apeiti 
duomenų apsaugos taisykles ir kad būtų 
nustatyta griežta teisės susipažinti su 
surinktais duomenimis tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 26
Elisabetta Gualmini, Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) prieš pradėdamas savo mokslinių 
tyrimų ir inovacijų projektus, kurių metu 
tvarkomi asmens duomenys, Europolas 
apie tai turėtų informuoti Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 
Įgyvendindamas kiekvieną projektą, 
Europolas prieš duomenų tvarkymą turėtų 
įvertinti numatomų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikį asmens duomenų 
apsaugai ir visoms kitoms pagrindinėms 
teisėms, įskaitant bet kokį rezultato 
šališkumą. Taip pat turėtų būti įvertinamas 
tvarkytinų asmens duomenų tinkamumas 
konkrečiam projekto tikslui. Toks 
vertinimas padėtų Europos duomenų 

(39) prieš pradėdamas savo mokslinių 
tyrimų ir inovacijų projektus, kurių metu 
tvarkomi asmens duomenys, Europolas 
apie tai turėtų informuoti Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 
Įgyvendindamas kiekvieną projektą, 
Europolas prieš duomenų tvarkymą turėtų 
įvertinti numatomų duomenų tvarkymo 
operacijų poveikį asmens duomenų 
apsaugai ir visoms kitoms pagrindinėms 
teisėms, įskaitant bet kokį rezultato 
šališkumą. Taip pat turėtų būti įvertinamas 
tvarkytinų asmens duomenų tinkamumas 
konkrečiam projekto tikslui. Toks 
vertinimas padėtų Europos duomenų 
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apsaugos priežiūros pareigūnui atlikti 
priežiūros funkcijas, be kita ko, vykdyti 
šiame reglamente nustatytus įgaliojimus 
imtis taisomųjų veiksmų, kuriais remiantis 
taip pat galėtų būti uždrausta tvarkyti 
duomenis. Europolo kuriamos naujos 
priemonės neturėtų daryti poveikio 
teisiniam pagrindui, įskaitant atitinkamų 
asmens duomenų tvarkymo priežastis, 
kurie vėliau bus reikalingi šias priemones 
taikant Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu;

apsaugos priežiūros pareigūnui atlikti 
priežiūros funkcijas, be kita ko, vykdyti 
šiame reglamente nustatytus įgaliojimus 
imtis taisomųjų veiksmų, kuriais remiantis 
taip pat galėtų būti uždrausta tvarkyti 
duomenis. Europolo kuriamos naujos 
priemonės neturėtų daryti poveikio 
teisiniam pagrindui, įskaitant atitinkamų 
asmens duomenų tvarkymo priežastis, 
kurie vėliau bus reikalingi šias priemones 
taikant Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu; 
Siekiant leisti  Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnui vykdyti 
savo didesnius įsipareigojimus, kilusius 
peržiūrėjus Europolo įgaliojimus, 
nepakenkiant savo darbo kokybei, jam 
turėtų būti suteikti reikiami žmogiškieji ir 
finansiniai ištekliai.

Or. en

Pakeitimas 27
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

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 kas ketvirtį 
teikti Jungtinei parlamentinės kontrolės 
grupei informaciją apie naudojimąsi šiomis 
priemonėmis ir pajėgumais ir jų rezultatus; 
Jungtinė parlamentinės kontrolės grupė 
turėtų būti informuojama prieš pradedant 
bet kokį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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projektą.

Or. en

Pakeitimas 28
Vlad Gheorghe

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 ir 
atskaitomybę. Jungtinė parlamentinė 
kontrolė yra svarbi Europolo veiklos 
politinės stebėsenos ir finansų valdymo 
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;

Or. en

Pakeitimas 29
Elisabetta Gualmini, Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) Naujais Europolo tikslais ir 
atsakomybe stiprinami Sąjungos 
bendradarbiavimo su privačiais subjektais 
ir trečiosiomis šalimis pajėgumai, 
remiami valstybių narių tyrimai, susiję su 
dideliais ir sudėtingais duomenų 
rinkiniais bei jo vaidmuo mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje, siekiant geriau 
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kovoti su terorizmu, kibernetiniais 
nusikaltimais bei kitais sunkiais ir 
organizuotais nusikaltimais. Šioms 
naujoms Europolo pareigoms finansuoti 
būtini asignavimai turėtų būti paimami tik 
iš nepaskirstytų maržų pagal atitinkamas 
DFP išlaidų kategorijos viršutines ribas ir 
(arba) mobilizuojant atitinkamas DFP 
specialiąsias priemones. Galutinę sumą 
biudžeto procedūros metu turėtų 
patvirtinti Europos Parlamentas ir 
Taryba;

Or. en

Pakeitimas 30
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Moritz Körner

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; Finansiniai įnašai, kuriuos 
Europolas gali gauti iš valstybių narių 
arba trečiųjų valstybių, turėtų būti įtraukti 
į Europolo biudžetą kaip išorės 
asignuotosios įplaukos ir turėtų būti 
įtraukti į metines finansines ataskaitas bei 
į metinę Europolo biudžeto ir finansų 
valdymo ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 31
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

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; Įnašų suma, kilmė ir tikslas 
turėtų būti skelbiami ir įtraukiami į 
Europolo darbo programą.

Or. en

Pakeitimas 32
Elisabetta Gualmini, Erik Bergkvist

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 

(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, laikantis skaidrumo 
ir kontrolės reikalavimų. Todėl Europolas 
turėtų galėti pagal finansinius susitarimus 
iš valstybių narių ir trečiųjų šalių gauti 
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įgyvendinti; įnašus, skirtus jo tikslams ir užduotims 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 33
Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Moritz Körner, Vlad Gheorghe

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Europolui būtina suteikti 
papildomų žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių, kad jis galėtų vykdyti pagal šį 
reglamentą jam pavestas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 34
Vlad Gheorghe

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 

(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 
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straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

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;

Or. en

Pakeitimas 35
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) šiame reglamente paisoma 
pagrindinių teisių ir laikomasi principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į 
asmens duomenų apsaugą ir teisės į privatų 
gyvenimą, kaip nustatyta Chartijos 8 ir 
7 straipsniuose bei SESV 16 straipsnyje. 
Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo 
svarbą teisėsaugos darbui apskritai, ypač 
Europolo teikiamai paramai, į šį 
reglamentą įtrauktos veiksmingos apsaugos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad būtų visapusiškai laikomasi ES 
pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų 
pagrindinių teisių. Pagal šį reglamentą 
asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek 
tai tikrai būtina ir proporcinga, laikantis 
aiškių sąlygų ir griežtų reikalavimų ir 
užtikrinant veiksmingą EDAPP priežiūrą; 

(46) šiame reglamente paisoma 
pagrindinių teisių ir laikomasi principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į 
asmens duomenų apsaugą ir teisės į privatų 
gyvenimą, kaip nustatyta Chartijos 8 ir 
7 straipsniuose bei SESV 16 straipsnyje. 
Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo 
svarbą teisėsaugos darbui apskritai, ypač 
Europolo teikiamai paramai, į šį 
reglamentą įtrauktos veiksmingos apsaugos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad būtų visapusiškai laikomasi ES 
pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų 
pagrindinių teisių. Pagal šį reglamentą 
asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek 
tai tikrai būtina ir proporcinga, laikantis 
aiškių sąlygų ir griežtų reikalavimų ir 
užtikrinant veiksmingą EDAPP priežiūrą. 
Naujai iššifravimo platformos 
technologijai turėtų būti taikomi 
atitinkami duomenų apsaugos protokolai, 
užtikrinantys, kad ji nekeltų grėsmės 
pagrindinėms teisėms;

Or. fr
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Pakeitimas 36
Vlad Gheorghe

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.“;

Or. en

Pakeitimas 37
Monika Hohlmeier

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, 
deramai atsižvelgiant į galimus interesų 
konfliktus ir agentūros turimus išteklius. 
Kai Europolas padeda Komisijai nustatyti 
pagrindines mokslinių tyrimų temas, rengti 
ir įgyvendinti atitinkamą Sąjungos 
bendrąją programą, jam pagal tą programą 
neskiriamas finansavimas.

Or. en
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Pakeitimas 38
Vlad Gheorghe

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

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

Or. en

Pakeitimas 39
Elisabetta Gualmini, Erik Bergkvist

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794.
24 straipsnio 6b 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 
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priemones.

Or. en

Pakeitimas 40
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

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. 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. Šie įnašai nėra 
susiję su priemonėmis ar sprendimais, 
kurie galėtų pakenkti asmenų 
pagrindinėms teisėms, arba su bet kokiais 
pokyčiais, susijusiais su Europolo tikslais 
ir užduotimis. Įnašų suma, kilmė ir tikslas 
turėtų būti skelbiami Europolo interneto 
svetainėje ir įtraukiami į jo darbo 
programą.

Or. en

Pakeitimas 41
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas
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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. 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. Tokie įnašai 
įtraukiami į Europolo metines finansines 
ataskaitas ir aiškiai nurodomi 60 
straipsnio 2 dalyje nurodytoje metinėje 
biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 42
Silvia Modig

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 

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 
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atitinkamame susitarime.“; atitinkamame susitarime.“;

Or. en

Pakeitimas 43
Monika Hohlmeier

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 4 straipsnyje nurodytų jo 
užduočių vykdymu ir atitinkančias 
3 straipsnyje nurodytus jo tikslus“; 

Or. en

Pagrindimas

Atrodo pagrįsta nurodyti tikslus, t. y. užduotis (3, 4), o ne atvirkščiai.

Pakeitimas 44
Silvia Modig

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 įvykdymu.

Or. en

Pakeitimas 45
Silvia Modig



AM\1229221LT.docx 23/23 PE691.344v01-00

LT

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 tikslais vykdyti gali 
skirti dotacijas neskelbdamas kvietimų 
teikti pasiūlymus.“;

Or. en

Pakeitimas 46
Silvia Modig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įterpiama 3a dalis: Išbraukta.

3a. Atvejais, kai tai tinkamai 
pagrindžiama operatyviniais tikslais, 
finansinės paramos lėšomis gali būti 
padengiamos visos įrangos, 
infrastruktūros ar kito turto investicinės 
sąnaudos.

Or. en


