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LÜHISELGITUS

Raportöör tervitab ettepanekut, eriti seoses Europoli demokraatliku järelevalve arenguga ning 
pakub mõningaid muudatusi, et seda rõhutada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4 a (uus)

(4a.) Parlament nõudis oma soovituses 
nõukogule, milles käsitletakse seoses 
Europoliga

parlamendi kontrolli tugevdamist ja võimu 
laiendamist, Europoli ühendamist Euroopa 
Liidu institutsioonilise raamistikuga ning 
selle allumist parlamendi demokraatlikule 
kontrollile.

________________
1 ELT C 219, 30.7.1999, lk 101.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4 b (uus)

(4 b.) Parlament nõudis oma 30. mai 2002. 
aasta soovituses Europoli tulevase arengu 
kohta ja selle automaatse ühinemise kohta 
Euroopa Liidu institutsioonilise süsteemiga 
ning oma 10. aprilli 2003. aasta soovituses 
Europoli tulevase arengu kohta Europoli 
asetamist ühenduse alusele.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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________________
1 ELT C 187 E, 7.8.2003, lk 144.
2 ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 588.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 5

(5) Europoli asutamine Euroopa ühenduste 
eelarvest rahastatava Euroopa Liidu ametina 
tugevdab Euroopa Parlamendi rolli Europoli 
üle peetavas järelevalves Euroopa 
Parlamendi kaasamisega eelarve 
vastuvõtmisse.

(5) Europoli asutamine Euroopa ühenduste 
eelarvest rahastatava Euroopa Liidu ametina 
tugevdab Euroopa Parlamendi rolli Europoli 
üle peetavas järelevalves ja demokraatlikus 
järelevalves Euroopa Parlamendi 
kaasamisega eelarve vastuvõtmisse.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 8 a (uus)

(8a.) Mis puudutab demokraatliku 
kohustust, siis pärast Europoli tegevvõimu 
suurendamist on mõned parandused siiski 
vajalikud.

Muudatusettepanek 5
Artikli 1 lõike 3 punkt a

(a) koguda, säilitada, töödelda, analüüsida ja 
vahetada teavet ja luureandmeid, mille on 
edastanud liikmesriikide või kolmandate 
riikide asutused või muud avalik-õiguslikud 
või eraõiguslikud üksused;

(a) koguda, säilitada, töödelda, analüüsida ja 
vahetada teavet ja luureandmeid, mille on 
edastanud liikmesriikide või kolmandate 
riikide asutused või muud avalik-õiguslikud 
või eraõiguslikud üksused; enne Europoli 
saatmist kogutakse ning töödeldakse 
eraõiguslikelt isikutelt tulevat teavet 
vastavalt ELi õigusaktidele ning 
rahvusvahelistele tsiviilõiguste 
konventsioonidele, samuti direktiiviga 
95/46/EÜ rakendatavatele siseriiklikele 
õigusaktidele ja Europoli juurdepääsu
võimaldatakse iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi ning kui on täpsustatud eesmärk ja 
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see juurdepääs allub liikmesriikide 
kohtulikule järelvalvele;


