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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Haldusnõukogule tuleks anda vajalik 

pädevus, eelkõige volitus võtta vastu 

eelarve, kontrollida selle täitmist, 

kehtestada asjakohased finantseeskirjad ja 

tegevuskavad, näha ette Europoli 

tegevdirektori läbipaistev 

otsustamismenetlus ning võtta vastu aasta 

tegevusaruanne. Haldusnõukogul peaks 

olema pädevus nimetada ametisse ameti 

töötajad, sealhulgas tegevdirektor. 

Otsustamisprotsessi optimeerimiseks ning 

haldusjuhtimise ja eelarvehalduse 

järelevalve suurendamiseks peaks 

haldusnõukogul olema lisaks õigus luua 

juhatus. 

(17) Haldusnõukogule tuleks anda vajalik 

pädevus, eelkõige volitus võtta vastu 

eelarve, kontrollida selle täitmist, 

kehtestada asjakohased finantseeskirjad ja 

tegevuskavad, võtta vastu meetmed liidu 

finantshuvide kaitseks ja pettuste vastu 

võitlemiseks ning eeskirjad huvide 

konflikti vältimiseks ja lahendamiseks, 
näha ette Europoli tegevdirektori 

läbipaistev otsustamismenetlus ning võtta 

vastu aasta tegevusaruanne. 

Haldusnõukogul peaks olema pädevus 

nimetada ametisse ameti töötajad, 

sealhulgas tegevdirektor. 

Otsustamisprotsessi optimeerimiseks ning 

haldusjuhtimise ja eelarvehalduse 

järelevalve suurendamiseks peaks 

haldusnõukogul olema lisaks õigus luua 

juhatus. 

Selgitus 

Arvestades, et juhatuse ülesanded on haldusnõukogu poolt juba täidetavate ülesannete tõttu 

üleliigsed, ei pea raportöör juhatuse loomist vajalikuks. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Asutustevahelise operatiivkoostöö 

edendamiseks ning eelkõige eri asutuste 

valduses olevate andmete seostamiseks 
peaks Europol võimaldama Eurojustile ja 

Euroopa Pettustevastasele Ametile 
(OLAF) juurdepääsu Europolis olevatele 

andmetele ja nende otsimist. 

(23) Asutustevahelise operatiivkoostöö 

edendamiseks peaks Europol vajaduse 

korral sõlmima Eurojusti ja Euroopa 

Pettustevastase Ametiga (OLAF) nende 

volituste piires koostööleppeid.  

Selgitus 

Vt OLAFi määruse artikleid 13 ja 8. 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Europoli akadeemia esitab Euroopa 

Parlamendi pädevatele komisjonidele oma 

tegevuse ja saavutuste aastaaruande, 

kaasa arvatud raamatupidamise 

aastaaruande ülevaate. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Täisliikme ja asendusliikme ametiaeg on 

neli aastat. Ametiaega võib pikendada. 

Ametiaja lõppemisel või ametist 

lahkumisel jääb liige haldusnõukogu 

koosseisu seni, kuni tema volitusi 

5. Täisliikme ja asendusliikme ametiaeg on 

neli aastat. Neid võib ametisse tagasi 

nimetada. Ametiaja lõppemisel või ametist 

lahkumisel jääb liige haldusnõukogu 

koosseisu seni, kuni tema volitusi 



 

AD\1003594ET.doc 5/10 PE514.840v04-00 

 ET 

pikendatakse või ta asendatakse. pikendatakse või ta asendatakse. 

Selgitus 

Et järgida sõnastust, mida on kasutatud Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja Euroopa 

Komisjoni ühisavalduses detsentraliseeritud ametite kohta. (Vt punkti 10.) 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kõik haldusnõukogu liikmed esitavad 

oma ametiaja algul huvide deklaratsiooni. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt o 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(o) tagab sise- ja välisauditite aruannetest 

ja hindamistest, samuti Euroopa 

Pettustevastase Ameti (OLAF) uurimistest 

tulenevate järelduste ja soovituste 

järgimise nõuetekohase järelevalve; 

(o) tagab Euroopa Kontrollikoja sise- ja 

välisauditite aruannetest, samuti Euroopa 

Pettustevastase Ameti (OLAF) uurimistest 

tulenevate järelduste ja soovituste 

järgimise nõuetekohase järelevalve ning 

edastab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule kogu hindamismenetluste 

tulemuse seisukohalt asjakohase teabe; 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) koostab Europoli pettustevastase 

võitluse strateegia ja esitab selle 

haldusnõukogule heakskiitmiseks; 

(h) koostab Europoli pettustevastase 

võitluse strateegia ja huvide konfliktide 

vältimise ja lahendamise strateegia ning 

esitab selle haldusnõukogule 

heakskiitmiseks; 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. Kõik koolituse teaduskomitee liikmed 

esitavad oma ametiaja algul huvide 

deklaratsiooni. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 27 a 

 Europoli koostöö OLAFiga 

 1. Liidu finantshuvide kaitsmise volituse 

raames teeb Europol asjakohasel juhul 

koostööd OLAFiga. Kui see on koostöö 

hõlbustamiseks vajalik ning kooskõlas 

määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 

artikliga 13 sõlmib Europol OLAFiga 

halduskokkuleppeid. Selline töökord võib 

hõlmata operatiiv-, strateegilise või 

tehnilise teabe, sealhulgas isikuandmete 

ja salastatud teabe vahetamist ning 

taotluse korral eduaruannete esitamist. 

 2. Europol edastab OLAFile viivitamata 

tema valduses oleva asjakohase teabe, mis 

on seotud võitlusega pettuste, 

korruptsiooni ja muu liidu finantshuve 

kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. 

 3. Europol teavitab asjaomaste 

liikmesriikide pädevaid asutusi aegsasti 

juhtudest, kui Europol on nende poolt 

antud teabe OLAFile edastanud. 
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Selgitus 

Vt OLAFi määruse artikleid 13 ja 8. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) artikli 31 lõike 1 kohaselt vastu võetud 

töökorra. 

(b) artikli 31 lõike 1 kohaselt vastu võetud 

töökorra ja teatised juhtumitest, kui 

tegevdirektor kohaldab artikli 31 lõiget 2. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 63 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Haldusnõukogu võtab pärast 

komisjoniga konsulteerimist vastu Europoli 

suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need 

ei tohi lahkneda [raamfinantsmäärusest], 

välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt 

vajalik Europoli toimimiseks ja komisjon 

on eelnevalt andnud oma nõusoleku. 

1. Haldusnõukogu võtab pärast 

komisjoniga konsulteerimist vastu Europoli 

suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need 

ei tohi lahkneda [raamfinantsmäärusest], 

välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt 

vajalik Europoli toimimiseks ja komisjon 

on eelnevalt andnud oma nõusoleku; 

Euroopa Parlamenti teavitatakse igast 

sellisest lahknevusest. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 67 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Europol avaldab oma veebisaidil 

haldusnõukogu liikmete ning ametis 

töötavate ja välisekspertide nimekirja koos 

nende huvide deklaratsioonide ja 

elulookirjeldustega. Haldusnõukogu 

koosolekute protokollid tuleb 
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korrapäraselt avaldada. Kui avaldamine 

võib kahjustada Europoli ülesannete 

täitmist, võib Europol dokumentide 

avaldamist ajutiselt või alaliselt piirata, 

võttes seejuures arvesse oma vaikimis- ja 

konfidentsiaalsuskohustust. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 67 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 67 a 

 Eelnev teavitamine ja hoiatusmehhanism 

 Komisjon aktiveerib hoiatussüsteemi, kui 

tal on põhjust tõsiselt muret tunda, et 

haldusnõukogu kavatseb vastu võtta 

otsuseid, mis ei pruugi olla kooskõlas 

Europoli volitustega, võivad rikkuda liidu 

õigust või olla vastuolus liidu poliitiliste 

eesmärkidega. Nendel juhtudel tõstatab 

komisjon ametlikult küsimuse 

haldusnõukogus ja palub viimaselt 

asjaomase otsuse vastuvõtmisest 

hoidumist. Kui haldusnõukogu palvet ei 

täida, teavitab komisjon sellest ametlikult 

Euroopa Parlamenti ja nõukogu, et nad 

saaksid kiiresti reageerida. Komisjon võib 

nõuda, et haldusnõukogu ei rakendaks 

vaidlusalust otsust niikaua, kuni 

institutsioonide esindajad probleemi 

käsitlevad. 

Selgitus 

Vt Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus detsentraliseeritud 

asutuste kohta, punkt 59. 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 70 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja 

oma järeldused aruande kohta Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, liikmesriikide 

parlamentidele ja haldusnõukogule. 

2. Komisjon edastab hindamisaruande ja 

oma järeldused aruande kohta Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, liikmesriikide 

parlamentidele ja haldusnõukogule. Lisaks 

annab komisjon Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja liikmesriikide 

parlamentidele nende nõudmisel muud 

hindamist puudutavat teavet. 

Selgitus 

Vt Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus detsentraliseeritud 

asutuste kohta, punkt 63. 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 74 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Haldusnõukogu koostab 

üksikasjalikud sätted artiklis 67 a ette 

nähtud menetluse kohta ja esitab need 

komisjonile heakskiitmiseks.  
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