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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0215 

ELi Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) ***II 

Euroopa Parlamendi 11. mai 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese 

lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega 

asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 

2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 

2013/0091(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (14957/2/2015 – C8-0130/2016), 

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0173) suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 76, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele 

lugemisele (A8-0164/2016), 

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

ühisavalduse; 

3. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

4. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule 

aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1; 

5. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 

kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, 25.2.2014, P7_TA(2014)0121. 



 

 

peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi ühisavaldus artikli 44 kohta 

Liidus politsei- ja õiguskaitsealase tegevuse jaoks ühtse kõrgetasemelise andmekaitse loomine 

on väga tähtis liidu kodanike põhiõiguste austamiseks ja kaitsmiseks. Pidades silmas liidu ja 

liikmesriikide ühist vastutust seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga, on 

ülioluline tihe ja tulemuslik koostöö liikmesriikide ja liidu tasandi järelevalveasutuste vahel. 

Euroopa Parlament ja nõukogu leiavad, et pärast politsei- ja õigusalase tegevuse sektoris 

andmete töötlemiseks kavandatavate isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitsedirektiivi 

vastuvõtmist, sealhulgas pärast uue Euroopa Andmekaitsenõukogu peatset loomist, ning 

võttes arvesse määruse (EÜ) nr 45/2001 väljakuulutatud läbivaatamist, tuleks selles vallas 

Euroopa Andmekaitseinspektori ja riiklike järelevalveasutuste, sealhulgas käesoleva 

määrusega loodava koostöönõukogu vahel tehtava koostöö erinevad mehhanismid kujundada 

tulevikus ümber selliselt, et tagada tulemuslikkus ja järjepidevus ning vältida töö asjatut 

dubleerimist, ilma et see piiraks komisjoni algatusõigust. 


