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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 6
6.a apsvērums (jauns)

Lai izveidotu Eiropola aģentūru, ir jāpanāk 
starpiestāžu vienošanās, kurā būtu ietverti 
pamatnosacījumi attiecībā uz Eiropas 
līmeņa regulējošām aģentūrām, lai esošās 
un turpmāk iecerētās aģentūras varētu 
veidot precizitātes, pārskatāmības un 
tiesiskās drošības interesēs.

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 7
11. apsvērums

Šis lēmums ir saskaņā ar Padomes 
Pamatlēmumu 2007/XX/JHA par tādu 
personas datu aizsardzību, kurus apstrādā 
policijas un tiesu iestāžu sadarbības 

Šis lēmums ir saskaņā ar Padomes 
Pamatlēmumu 2007/XX/JHA par tādu 
personas datu aizsardzību, kurus apstrādā 
policijas un tiesu iestāžu sadarbības 
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krimināllietās ietvaros. krimināllietās ietvaros un paredz tā 
nekavējošu pieņemšanu.

Or. el

Pamatojums

Šo lēmumu nekādā ziņā nevar piemērot — jo īpaši attiecībā uz Eiropola veiktu datu 
apstrādi — pirms personas datu aizsardzība nav iekļauta trešajā pīlarā.

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 8
4. panta 1. punkts

1. Eiropola kompetencē ietilpst smagi 
noziedzības veidi, kas skar vismaz divas 
dalībvalstis, jo īpaši organizētā noziedzība 
un terorisms.

1. Eiropola kompetencē — ievērojot
proporcionalitātes principu — ietilpst 
smagi noziedzības veidi, kas skar vismaz 
divas dalībvalstis, jo īpaši organizētā 
noziedzība un terorisms.

Or. el

Pamatojums

Eiropola kompetences attiecināšanai arī uz noziegumiem, kas nav tieši saistīti ar organizēto 
noziedzību, jānotiek atbilstoši proporcionalitātes principam.

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 9
10. panta 2. punkts

2. Eiropols var apstrādāt datus nolūkā 
noteikt, vai tie ir lietderīgi tā uzdevumu 
veikšanai un vai tos var iekļaut kādā no tā 
informācijas sistēmām.

2. Eiropols var apstrādāt attiecīgus un 
atbilstošus datus, taču ne lielākā apjomā, 
kā nepieciešams konkrētajam mērķim, lai 
noteiktu, vai tie ir saistīti ar cīņu pret 
konkrētu noziedzīgu nodarījumu un 
lietderīgi tā uzdevumu veikšanai un vai tos 
likumīgi var iekļaut kādā no tā informācijas 
sistēmām.
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Or. el

Pamatojums

Iepriekš minētie formulējumi attiecībā uz Eiropolu ir pārāk plaši un nenoteikti un tādējādi tie 
ir pretrunā ar proporcionalitātes principu; no tā izriet arī iespēja, ka var notikt patvaļīga 
datu apstrāde.

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 10
10. punkta 5. punkts

5. Eiropols pēc iespējas cenšas nodrošināt, 
ka tā datu apstrādes sistēmas ir
sadarbspējīgas ar dalībvalstu datu apstrādes 
sistēmām un jo īpaši ar sistēmām, ko 
izmanto Eiropas Kopienas un Eiropas 
Savienības struktūras, ar kurām Eiropols 
varētu nolemt sadarboties saskaņā ar 
22. pantu, ievērojot paraugpraksi un 
atklātību.

5. Ar pārbaudītiem praktiskiem 
risinājumiem un atvērtu standartu palīdzību 
Eiropols pēc iespējas cenšas nodrošināt, lai 
tā datu apstrādes sistēmas būtu savstarpēji 
izmantojamas ar dalībvalstu datu apstrādes 
sistēmām un jo īpaši ar sistēmām, ko 
izmanto Eiropas Kopienas un Eiropas 
Savienības struktūras, ar kurām Eiropols 
varētu sadarboties saskaņā ar 22. pantu. 
Savstarpēju izmantojamību atļauj pēc 
atbilstoša lēmuma un Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāja apspriešanās ar 
Apvienotās uzraudzības iestādi, kas nosaka 
noteikumus un nosacījumus jo īpaši 
attiecībā uz nepieciešamību lietot 
savstarpēju izmantojamību un personas 
datu izmantošanas mērķus.

Or. el

Pamatojums

Eiropola konvencijā datu apstrādes sistēmu savstarpēja izmantojamība ir aizliegta. Tāpēc 
jāparedz stingri kritēriji attiecībā uz nākotnē iespējamo savstarpēju izmantojamību, lai 
novērstu briesmas, ka datus var lietot citiem mērķiem, nekā tie domāti. 


