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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
11 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

(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. Tais 
atvejais, kai Europolas atitinkamai padeda 
Komisijai, jam neturėtų būti skiriamas 
finansavimas pagal tas programas, kad 
būtų išvengta net ir netiesioginio interesų 
konflikto;

Or. en

Pagrindimas

Būtina vengti taip pat ir numanomų interesų konfliktų. Todėl reikėtų aiškiai nurodyti, kad 
Europolas negali būti lėšų gavėjas pagal programas tais atvejais, kai jis atitinkamai padeda 
jas rengiant ir įgyvendinant, net jei jis neteikė tiesioginės pagalbos toje konkrečioje srityje.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2016/794
4 straipsnio 4 a 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. Tais 
atvejais, kai Europolas atitinkamai 
padeda Komisijai, jam neskiriamas 
finansavimas pagal tas programas.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti bet kokio numanomo interesų konflikto, turėtų būti nurodyta, kad Europolas 
negali gauti lėšų pagal atitinkamas programas tais atvejais, kai jis padeda Komisijai nustatyti 
tų programų temas, jas įgyvendinti ir t. t., o ne tik tais atvejais, kai jis teikia tiesioginę 
pagalbą.

Pakeitimas 3

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) 2019/715 32 straipsnį ir 
susijusias Komisijos gaires dėl bendrojo 
programavimo dokumento, kurį sudaro 
Europolo daugiametis programavimas ir 
jos kitų metų metinė darbo programa;“

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti Europolo reglamentą su atitinkamo Komisijos deleguotojo reglamento ir 
kitų pagrindinių teisės aktų, kuriais reglamentuojama decentralizuotų agentūrų veikla, 
nuostatomis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/794
12 straipsnio 1 dalis
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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 
argumentus, ji pateikia išsamų 
pagrindimą. Pareiga pateikti išsamų 
pagrindimą taip pat taikoma JPKG 
nurodytiems elementams. Galutinį 
bendrąjį programavimo dokumentą 
valdyba perduoda Tarybai, Komisijai ir 
JPKG.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti atskaitomybę ir parlamentinį tikrinimą, turėtų būti taikomas tas pats 
reikalavimas, kaip ir FRONTEX reglamente, t. y. pagrįsti sprendimus, jei neatsižvelgiama į 
Komisijos arba JPKG nurodytus elementus.

Pakeitimas 5

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su Komisijos deleguotuoju reglamentu ir kitais pagrindiniais teisės 
aktais, kuriais reglamentuojama decentralizuotų agentūrų veikla.

Pakeitimas 6

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 
tokių atvejų pavyzdžius, kuriais įrodoma, 
kodėl šie prašymai buvo būtini Europolo 
tikslams ir užduotims įgyvendinti;

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimą ir tikrinimą, JPKG siunčiamoje vertinimo 
ataskaitoje turi būti paaiškintos prašymų pateikimo priežastys, o ne tik nurodomi atvejų 
pavyzdžiai.

Pakeitimas 7

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 

g) metinę informaciją apie atvejų, kai 
Europolui buvo būtina pagal 18a straipsnį 
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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;

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;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimą ir tikrinimą, JPKG siunčiamoje vertinimo 
ataskaitoje turi būti paaiškintos prašymų pateikimo priežastys, o ne tik nurodomi atvejų 
pavyzdžiai.

Pakeitimas 8

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;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimą ir tikrinimą, JPKG siunčiamoje vertinimo 
ataskaitoje turi būti paaiškintos prašymų pateikimo priežastys, o ne tik nurodomi atvejų 
pavyzdžiai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 38 punktas



PE689.865v02-00 10/13 PA\1227809LT.docx

LT

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 trečiųjų šalių, su kuriomis jis 
arba Sąjunga yra sudarę susitarimą, 
kuriame numatyta skirti finansinius įnašus 
Europolo tikslams ir užduotims 
įgyvendinti. Įnašo dydis nustatomas 
atitinkamame susitarime.“

Or. en

Pagrindimas

Siūloma supaprastinti formuluotę.

Pakeitimas 10

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.“

Or. en

Pagrindimas

Atnaujinta nuoroda į Deleguotąjį reglamentą, kuriuo reglamentuojama decentralizuotų 
agentūrų veikla.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 38 b punkto (naujas) 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. 966/2012 (25) 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) 
Nr. 2018/1046 [25] 246 straipsnį, Europolo 
apskaitos pareigūnas parengia galutines 
Europolo tų metų finansines ataskaitas. 
Vykdomasis direktorius pateikia jas 
valdybai, kad ji pareikštų savo nuomonę.“

Or. en

Pagrindimas

4 dalyje atnaujinta nuoroda į persvarstytą Finansinį reglamentą, o 9 dalyje – į naująjį 
Deleguotąjį reglamentą, kuriuo reglamentuojama decentralizuotų agentūrų veikla.

Pakeitimas 12

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

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.“

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R0794&qid=1616490315228#ntr25-L_2016135EN.01005301-E0025


PE689.865v02-00 12/13 PA\1227809LT.docx

LT

Pagrindimas

4 dalyje atnaujinta nuoroda į persvarstytą Finansinį reglamentą, o 9 dalyje – į naująjį 
Deleguotąjį reglamentą, kuriuo reglamentuojama decentralizuotų agentūrų veikla.

Pakeitimas 13

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

Siekiama paaiškinti, kad dotacijos gali būti skiriamos tais atvejais, kai jos susijusios ir su 
agentūros tikslais, ir su jos užduotimis.

Pakeitimas 14

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 

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 
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laisvėms. Europolo įgaliojimų pratęsimo sąnaudų ir 
naudos analizė.

Or. en


