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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 6
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Euroopan poliisiviraston 
perustaminen edellyttää, että kiirehditään 
toimielinten välistä sopimusta Euroopan 
unionin sääntelyvirastojen 
toimintakehyksestä, jotta tähänastisten ja 
tulevien virastojen rakenteet vastaavat 
selkeyden, avoimuuden ja 
oikeusvarmuuden vaatimuksia.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 7
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Tämä päätös on rikosasioissa tehtävässä (11) Tämä päätös on rikosasioissa tehtävässä 
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poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 
tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2007/XX/YOS mukainen.

poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 
tehdyn neuvoston puitepäätöksen 
2007/XX/YOS mukainen ja edellyttää sen 
välitöntä hyväksymistä.

Or. el

Perustelu

Tätä päätöstä ei pidä panna täytäntöön, etenkin kun on kyse henkilötietojen käsittelystä 
Europolissa, ennen kuin henkilötietojen suojelu varmistetaan myös kolmannessa pilarissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 8
4 artiklan 1 kohta

1. Europolin toimivalta käsittää kahteen tai 
useampaan jäsenvaltioon vaikuttavan 
vakavan rikollisuuden, erityisesti 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin.

1. Europolin toimivalta käsittää
suhteellisuusperiaatteen nojalla kahteen tai 
useampaan jäsenvaltioon vaikuttavan 
vakavan rikollisuuden, erityisesti 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin.

Or. el

Perustelu

Europolin toimivallan laajentamiseen rikoksiin, jotka eivät koske yksinomaan järjestäytynyttä 
rikollisuutta, on sovellettava suhteellisuusperiaatetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 9
10 artiklan 2 kohta

2. Europol voi käsitellä tietoja sen 
selvittämiseksi, onko kyseisillä tiedoilla 
merkitystä sen tehtävien hoitamiselle ja 
voidaanko ne tallentaa johonkin sen 
tietojärjestelmistä.

2. Europol voi käsitellä asiaan liittyviä, 
soveltuvia ja ainoastaan tavoitteen 
saavuttamisen kannalta välttämättömiä 
tietoja sen selvittämiseksi, onko kyseisillä 
tiedoilla merkitystä tietyn rikollisen 
toiminnan torjumiseksi osana sen tehtävien 
hoitamista ja voidaanko ne laillisesti 
tallentaa johonkin sen tietojärjestelmistä.
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Or. el

Perustelu

Kyseinen viittaus Europolin toimivaltaan on hyvin laaja ja yleisesti ilmaistu, se on 
suhteellisuusperiaatteen vastainen ja sisältää vaaran siitä, että tietoja käsitellään mihin 
tahansa tarkoitukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 10
10 artiklan 5 kohta

5. Europol pyrkii kaikin tavoin 
varmistamaan, että sen 
tietojenkäsittelyjärjestelmät ovat 
yhteentoimivat jäsenvaltioiden 
tietojärjestelmien kanssa ja erityisesti 
sellaisten yhteisöön ja unioniin liittyvien 
elinten käytössä olevien tietojärjestelmien 
kanssa, joihin Europol voi luoda 
yhteistyösuhteet 22 artiklan mukaisesti, 
noudattamalla parhaita käytäntöjä ja avoimia 
standardeja.

5. Europol pyrkii kaikin tavoin 
varmistamaan, että sen 
tietojenkäsittelyjärjestelmät ovat 
yhteentoimivat jäsenvaltioiden 
tietojärjestelmien kanssa ja erityisesti 
sellaisten yhteisöön ja unioniin liittyvien 
elinten käytössä olevien tietojärjestelmien 
kanssa, joihin Europol voi luoda 
yhteistyösuhteet 22 artiklan mukaisesti, 
noudattamalla parhaita käytäntöjä ja avoimia 
standardeja. Yhteentoimivuus on 
mahdollista asiaa koskevan päätöksen ja 
tietojensuojeluvaltuutetun ja yhteisen 
valvontaviranomaisen kuulemisen jälkeen, 
joka määrittää säännöt ja ennakkoehdot, 
erityisesti kun on kyse yhteentoimivuuden 
soveltamisvelvoitteesta ja henkilötietojen 
käyttötarkoituksesta.

Or. el

Perustelu

Europol-yleissopimuksessa kielletään tietojenkäsittelyjärjestelmien yhteentoimivuuden 
soveltaminen. Tästä syystä mahdollisuudesta soveltaa sitä tulevaisuudessa on päätettävä 
tiukoissa toimintapuitteissa, jotta ei ole vaaraa siitä, että tietoja käytetään muuhun 
tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin kerätty.


