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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega asutatakse Euroopa Politseiamet 
(EUROPOL)
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2006)0817)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 30 lõike 1 punkti b, artikli 30 lõiget 2 ning 
artikli 34 lõike 2 punkti c;

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0055/2007);

– võttes arvesse Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimise protokolli, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 13

  
1 ELTs seni avaldamata.
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(13) On vaja andmekaitseametnikku, kes 
peaks vastutama sõltumatult andmetöötluse 
seaduslikkuse tagamise ning käesoleva 
otsuse nende sätete järgimise eest, mis 
käsitlevad isikuandmete töötlemist, 
sealhulgas nende Europoli töötajate 
isikuandmete töötlemine ja nende inimeste 
isikuandmete töötlemine, keda kaitstakse 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 24.

(13) On vaja andmekaitseametnikku, kes 
peaks vastutama sõltumatult andmetöötluse 
seaduslikkuse tagamise ning käesoleva 
otsuse nende sätete järgimise eest, mis 
käsitlevad isikuandmete töötlemist, 
sealhulgas nende Europoli töötajate 
isikuandmete töötlemine ja nende inimeste 
isikuandmete töötlemine, keda kaitstakse 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 24. 
Oma ülesannete täitmisel peaks 
andmekaitseametnik tegema koostööd 
ühenduse õiguse alusel ametisse 
määratud andmekaitseametnikega.

Selgitus

Tagamaks koostööd Euroopa ametitega, nagu on rõhutatud käesoleva ettepaneku 
põhjenduses 16, ning garanteerimaks andmekaitse piisavat taset kooskõlas määrusega nr 
45/2001, oleks Europoli andmekaitseametnikul kasulik osaleda olemasolevas 
andmekaitseametnike võrgustikus, et tagada selline lähenemisviis andmekaitseküsimustele, 
mis on ühine ühenduse ametite lähenemisviisiga.

Muudatusettepanek 2
Artikli 5 lõike 1 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; kui teave on pärit eraisikutelt, 
kogutakse see seaduslikult ja töödeldakse 
enne Europolile edastamist vastavalt 
riiklikele õigusaktidele, millega 
rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ, ning 
Europoli juurdepääsu lubatakse ainult 
vastavalt konkreetsele juhule 
konkreetsetel põhjustel ning liikmesriikide 
kohtuliku kontrolli all.

Selgitus

Tagamaks, et eraisikutelt laekuv teave on õige, on vaja lisatagatisi, sest kõnealused 
isikuandmed on kogutud kaubanduslikel eesmärkidel kaubanduslikus keskkonnas ning 
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seetõttu ei pruugi vastata samadele standarditele kui need, mida peavad järgima 
ametiasutused.

Muudatusettepanek 3
Artikli 6 lõige 2

2. Nendel juhtudel, mil ühine uurimisrühm 
moodustatakse eurode võltsimise 
juhtumitega tegelemiseks, võidakse 
uurimist juhtima määrata Europoli 
ametniku, kes vastutab otseselt rühmajuhi 
ees. Kui sel viisil määratud Europoli 
ametniku ja rühmajuhi arvamused 
erinevad, juhindutakse viimase arvamusest.

2. Nendel juhtudel, mil ühine uurimisrühm 
moodustatakse eurode võltsimise ja artikli 
5 lõikes 2 mainitud juhtumitega 
tegelemiseks, võidakse uurimist juhtima 
määrata Europoli ametniku, kes vastutab 
otseselt rühmajuhi ees. Kui sel viisil 
määratud Europoli ametniku ja rühmajuhi 
arvamused erinevad, juhindutakse viimase 
arvamusest.

Selgitus

Et artikli 5 lõige 2 võimaldab Europolil etendada erirolli, juhtides „Interneti kasutamise abil 
toime pandud kuritegude uurimistoimingute kooskõlastamist, eelkõige terrorismi ja 
lastepornograafia ning muude ebaseaduslike materjalide levitamisega seotud kuritegude 
puhul, ning Interneti jälgimist, et aidata kaasa selliste kuritegude ja neid toime pannud isikute 
tuvastamisele”, on Europolil võimalus juhtida nende ülesannete valdkonnas ka ühist 
uurimisrühma samadel tingimustel kui eurode võltsimise puhul. 

Muudatusettepanek 4
Artikli 8 lõige 2

2. Riiklik üksus on ainus kontaktasutus 
Europoli ja pädevate riiklike asutuste 
vahel. Liikmesriigid võivad siiski lubada 
määratud pädevate asutuste ja Europoli 
vahel otsekontakte vastavalt kõnealuse 
liikmesriigi määratud tingimustele, mis 
võivad hõlmata riikliku üksuse eelnevat 
kaasamist. 

2. Riiklik üksus on ainus kontaktasutus 
Europoli ja pädevate riiklike asutuste 
vahel. Liikmesriigid võivad siiski lubada 
määratud pädevate asutuste ja Europoli 
vahel otsekontakte vastavalt kõnealuse 
liikmesriigi määratud tingimustele, kaasa 
arvatud riikliku üksuse eelnev kaasamine.  

Riiklik üksus saab samal ajal Europolilt 
mis tahes andmeid, mida vahetatakse 
Europoli ja määratud pädevate asutuste 
otsekontaktide käigus. Riikliku üksuse ja 
pädevates asutuste suhteid reguleerivad 
liikmesriigi õigus ja eelkõige asjaomased 
riiklikud põhiseaduslikud nõudmised.2

2 Europoli konventsiooni artikli 4 lõike 2 sätte 
kohandus kolmanda muutmisprotokolli 
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redaktsioonis. 

Selgitus

See peaks olema selge, kuid tasub kinnitada mõtet, et teabe vahetamisel riikliku üksuse ja 
liikmesriigi määratud pädeva asutuse vahel kohaldatakse riiklikku õigust.

Muudatusettepanek 5
Artikli 9 lõike 2 teine lõik

Esimese lõigu punktis d osutatud 
kahepoolne teabevahetus võib samuti 
hõlmata väljapoole Europoli pädevust 
jäävaid kuritegusid niivõrd, kuivõrd 
liikmesriigi seadus seda lubab.

Esimese lõigu punktis d osutatud 
kahepoolne teabevahetus võib samuti 
hõlmata väljapoole Europoli pädevust 
jäävaid kuritegusid niivõrd, kuivõrd 
liikmesriigi seadus seda lubab. Sellisel 
juhul ei loeta Europoli vastutavaks mis 
tahes vahetatud teabe sisu eest.

Selgitus

Europoli ei saa lugeda vastutavaks tema volitustest väljapoole jäävate kuritegude eest 
vastutusele võtmist käsitleva teabe vahetamise eest, kui ta tegutseb nende kuritegude eest 
vastutuselevõtmisel vahendaja, mitte põhiosalisena.

Muudatusettepanek 6
Artikli 10 lõige 2

2. Europol võib töödelda andmeid 
määramaks, kas sellised andmed on tema 
ülesannete suhtes asjakohased ja kas need 
võib lisada ühte tema infosüsteemidest.

2. Europol võib töödelda andmeid 
määramaks, kas sellised andmed on tema 
ülesannete suhtes asjakohased ja kas need 
võib lisada ühte tema infosüsteemidest. 
Neid andmeid säilitatakse eraldi 
andmebaasis kuni ajani, mil nende 
asjakohasus Europoli konkreetse 
ülesande suhtes on kindlaks tehtud. 

Selgitus

Selle sätte sõnastus ei ole piisavalt täpne, vältimaks väärkasutust andmete puhul, mille 
asjakohasust Europoli töö suhtes ei ole veel hinnatud. Proportsionaalsuse põhimõtte 
järgimiseks tuleb tagada, et kuni andmete asjakohasuse kontrollimiseni ei töödelda andmeid 
õiguskaitselistel eesmärkidel. 

Muudatusettepanek 7
Artikli 10 lõige 3
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3. Kui Europol kavatseb peale artiklis 11 
osutatud infosüsteemi või artiklis 14 
osutatud analüüsimiseks koostatud 
tööfailide luua isikuandmete töötlemiseks 
süsteeme, määrab nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
tingimused, mille kohaselt Europol võib 
seda teha. Sellised tingimused on eelkõige 
seotud andmetele juurdepääsu ja nende 
kasutamisega, samuti andmete säilitamise 
ja kustutamise tähtaegadega, võttes 
nõuetekohaselt arvesse artiklis 26 osutatud 
põhimõtteid.

3. Kui Europol kavatseb peale artiklis 11 
osutatud infosüsteemi või artiklis 14 
osutatud analüüsimiseks koostatud 
tööfailide luua isikuandmete töötlemiseks 
süsteeme, määrab nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendiga konsulteerimist 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
tingimused, mille kohaselt Europol võib 
seda teha. Sellised tingimused on eelkõige 
seotud andmetele juurdepääsu ja nende 
kasutamisega, samuti andmete säilitamise 
ja kustutamise tähtaegadega, võttes 
nõuetekohaselt arvesse artiklis 26 osutatud 
põhimõtteid. Enne kui nõukogu sellise 
otsuse vastu võtab, konsulteeritakse 
Europoli ühise järelevalveasutusega.

Selgitus

Isikuandmete töötlemine väljaspool Europoli infosüsteemi või analüüsimiseks koostatud 
tööfaile kaitseb andmesubjektide seaduslikke õigusi ning seepärast konsulteeritakse Europoli 
ühise järelevalveasutusega.

Muudatusettepanek 8
Artikli 11 lõige 1

1. Europol haldab Europoli infosüsteemi. 
Riiklikel üksustel, kontaktametnikel, 
direktoril, asedirektoritel ja selleks 
volitatud Europoli ametnikel on Europoli 
infosüsteemile selle kasutamiseks otsene 
juurdepääs.

1. Europol haldab Europoli infosüsteemi. 
Riiklikel üksustel, kontaktametnikel, 
direktoril, asedirektoritel ja selleks 
volitatud Europoli ametnikel on Europoli 
infosüsteemile selle kasutamiseks otsene 
juurdepääs. Riiklike üksuste otsest 
juurdepääsu artikli 12 lõike 1 punktis b 
nimetatud isikute puhul piiratakse ainult 
artikli 12 lõikes 2 loetletud üksikasjadega. 
Kui see on seoses konkreetse päringuga 
vajalik, saavad üksused täielikele 
andmetele juurdepääsu kontaktametnike 
kaudu.

Selgitus

Nende inimeste andmeid, kelle puhul on liikmesriigi õiguse kohaselt tõsiselt põhjust arvata, et 
nad panevad toime Europoli pädevusalasse kuuluva kuriteo, ei või käsitleda nii, nagu 
süüdimõistetud kurjategijate omi. Selle kategooria inimeste jaoks tuleb ette näha eritagatised, 
nagu on sätestatud praeguse Europoli konventsiooni artikli 7 lõikes 1.
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Muudatusettepanek 9
Artikli 20 lõige 1

1. Europol säilitab andmeid andmefailides 
ainult nii kaua, kui on vaja tema ülesannete 
täitmiseks. Andmete jätkuva säilitamise 
vajadus vaadatakse läbi hiljemalt kolm 
aastat pärast andmete sisestamist. 
Infosüsteemis säilitatavad andmed vaatab 
läbi ja kustutab andmed sisestanud üksus. 
Teistes Europoli andmefailides säilitatavad 
andmed vaatab läbi ja kustutab Europol. 
Europol teatab liikmesriikidele andmete 
säilitamise läbivaatamise tähtaegade 
kättejõudmisest automaatselt kolm kuud 
ette.

1. Europol säilitab andmeid andmefailides 
ainult nii kaua, kui on vaja tema ülesannete 
täitmiseks. Olenemata artikli 10 lõikest 3 
vaadatakse andmete jätkuva säilitamise 
vajadus läbi hiljemalt kaks aastat pärast 
andmete sisestamist. Infosüsteemis 
säilitatavad andmed vaatab läbi ja kustutab 
andmed sisestanud üksus. Teistes Europoli 
andmefailides säilitatavad andmed vaatab 
läbi ja kustutab Europol. Europol teatab 
liikmesriikidele andmete säilitamise 
läbivaatamise tähtaegade kättejõudmisest 
automaatselt kolm kuud ette. 

Selgitus

Andmete läbivaatamise periood on liiga pikk. Kaks aastat tundub proportsionaalsem 
ajavahemik. Veelgi enam, nagu soovitab ühine järelevalveasutus, hõlmab muudatusettepanek 
ühendavat klauslit artikli 10 lõikega 3, mis võimaldab luua muid süsteeme peale otsuses 
määratletute. 

Muudatusettepanek 10
Artikli 22 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) nõukogu peasekretäri asjaomased 
osakonnad ja Euroopa Liidu ühendatud 
kriisivaatluskeskus.

Selgitus

Ühendatud kriisivaatluskeskus etendab põhirolli teatavate kuritegude vastu võitlemisel 
(näiteks terrorism), mis kuuluvad ka Europoli pädevusvaldkonda. Järjepidevuse huvides ja 
koostöö laiendamiseks kõigi ELi tasandil olemasolevate asjaomaste üksustega on vaja, et 
Europol ja kriisivaatluskeskus seaksid sisse ja säilitaksid tiheda koostöö.

Muudatusettepanek 11
Artikli 22 lõige 5 a (uus)

5 a. Kui ühenduse institutsioonid või 
ametid edastavad isikuandmeid, loetakse 
Europol ühenduse ametiks määruse nr 
45/2001 artikli 7 tähenduses. 
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Selgitus

Kui Europol töötleb ühenduse ametitest pärinevaid isikuandmeid, tuleb seda käsitleda 
ühenduse ametina ja seetõttu kehtib tema puhul määrus nr 45/20011, mida kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise ajal kõigi ühenduse ametite suhtes. See väldib ebakindluse teket ja on 
kooskõlas praeguse ettepaneku mõttega viia Europoli positsioon rohkem kooskõlla EÜ 
asutamislepingu institutsioonide ja ametite omaga.

Muudatusettepanek 12
Artikli 27 lõige 5

5. Edasised andmekaitseametnikku 
käsitlevad rakenduseeskirjad võtab vastu 
haldusnõukogu. Rakenduseeskirjad 
käsitlevad eelkõige andmekaitseametniku 
valikut ja ametist vabastamist, ülesandeid, 
kohustusi ja volitusi.

5. Edasised andmekaitseametnikku 
käsitlevad rakenduseeskirjad võtab vastu 
haldusnõukogu. Rakenduseeskirjad 
käsitlevad eelkõige andmekaitseametniku 
valikut ja ametist vabastamist, ülesandeid, 
kohustusi, volitusi ja tema sõltumatuse 
tagatisi.

Selgitus

Andmekaitseametniku sõltumatuse tagamiseks tuleks rakendusmeetmete raames vastu võtta 
konkreetsed sõltumatuse tagatised.

Muudatusettepanek 13
Artikli 29 lõige 4

4. Juurdepääsust isikuandmetele 
keeldutakse, kui:

4. Juurdepääsust isikuandmetele 
keeldutakse ainult juhul, kui selline 
keeldumine on vajalik:

a) selline juurdepääs võiks kahjustada 
Europoli tegevust;

a) võimaldamaks Europolil tegutseda 
nõuetekohaselt;

b) selline juurdepääs võiks kahjustada mis 
tahes riiklikku uurimist, millele Europol 
kaasa aitab;

b) tagamaks, et ühtki Europoli kaasabil 
toimuvat riiklikku uurimist ei kahjustata;

c) selline juurdepääs võiks kahjustada 
kolmandate isikute õigusi ja vabadusi.

c) kolmandate isikute õiguste ja vabaduste 
kaitseks.

  
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta 
(EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
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Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastus ei taga täielikult juurdepääsuõigust. Erandeid sellest õigusest 
võib aktsepteerida ainult juhul, kui see on vajalik selleks, et kaitsta teist põhihuvi. Seepärast 
tundub rangem sõnastus juurdepääsuõiguse kui põhiõiguse kaitseks asjakohane.

Muudatusettepanek 14
Artikli 37 lõige 1

1. Europoli juhib direktor, kelle nõukogu 
nimetab kvalifitseeritud häälteenamusega 
neljaks aastaks haldusnõukogu esitatud 
vähemalt kolmest kandidaadist koosnevast 
nimekirjast; sama isiku võib nimetada veel 
üheks ametiajaks. 

1. Europoli juhib direktor, kelle nõukogu 
nimetab pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist kvalifitseeritud 
häälteenamusega neljaks aastaks 
haldusnõukogu esitatud vähemalt kolmest 
kandidaadist koosnevast nimekirjast; sama 
isiku võib nimetada veel üheks ametiajaks. 

Selgitus

Europoli direktori nimetamine ja ametist vabastamine peab toimuma samal viisil. Tagamaks, 
et Europoli direktor on demokraatlikel alustel enam vastutav ja et praegune otsus on 
järjepidev, tuleks Euroopa Parlamendiga konsulteerida mitte ainult direktori ametist 
vabastamise, vaid ka tema määramise puhul.

Muudatusettepanek 15
Artikli 38 lõige 5 a (uus)

5 a. Määrust nr 45/2001 kohaldatakse 
Europoli töötajatega seotud isikuandmete 
töötlemise suhtes.

Selgitus

Europoli töötajate isikuandmeid töödeldes tuleks mis tahes diskrimineerimise vältimiseks 
kohaldada määrust nr 45/2001. Seda määrust on viitega Europoli töötajate isikuandmete 
käitlemisele mainitud käesoleva ettepaneku põhjenduses 12. Kuid normatiivsäte, nagu selles 
muudatusettepanekus on esitatud, peaks sisalduma pigem tekstis kui põhjenduses, mis ei ole 
olemuselt siduv.

Muudatusettepanek 16
Artikli 44 lõige 4 a (uus)

Europoli haldusnõukogu eesistuja või 
direktor esitab Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni (kuhu kuuluvad ka 
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liikmesriikide parlamentide liikmed) ees 
Europoli prioriteedid järgmiseks aastaks, 
et tagada demokraatlik debatt 
kodanikuühiskonnaga ja parem kontroll 
oma tegevuse üle. 

Selgitus

Kohustused ja vastutus on sama mündi kaks külge. Europoli kasvav roll võitluses 
organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga peaks olema selline, et see tagab läbipaistvuse ja 
demokraatliku kontrolli. Ainult sel viisil tunnistab kodanikuühiskond Europoli tegevuse 
tulemusi. Selles mõttes on Euroopa ja liikmesriikide parlamentide liikmetest koosnev 
ühiskomisjon teretulnud.

Muudatusettepanek 17
Artikkel 45

Haldusnõukogu võtab direktori ettepanekul 
hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
otsuse kohaldamise algust vastu eeskirjad, 
mis käsitlevad juurdepääsu Europoli 
dokumentidele, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
1049/2001 sätestatud põhimõtteid ja 
piiranguid.

Haldusnõukogu võtab direktori ettepanekul
pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga ja hiljemalt kuus kuud 
pärast käesoleva otsuse kohaldamise algust 
vastu eeskirjad, mis käsitlevad juurdepääsu 
Europoli dokumentidele, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EÜ) nr 1049/2001 sätestatud põhimõtteid 
ja piiranguid.

Selgitus

Võttes arvesse, et määrus 1049/2001 võeti vastu kaasotsustamismenetluse alusel, tuleks 
Euroopa Parlamendiga dokumentidele juurdepääsu käsitlevate eeskirjade vastuvõtmisel 
vähemalt konsulteerida. 

Muudatusettepanek 18
Artikkel 47

Haldusnõukogu eesistuja ja direktor võivad
osaleda Euroopa Parlamendi istungil, et 
arutada Europoliga seotud üldküsimusi.

Haldusnõukogu eesistuja ja direktor 
osalevad nõudmise korral Euroopa 
Parlamendi istungil, et arutada Europoliga 
seotud küsimusi. 

Selgitus

Et parandada Euroopa Parlamendi demokraatlikku kontrolli Europoli üle, osalevad 
haldusnõukogu eesistuja, direktor ja asedirektorid Euroopa Parlamendi nõudmise korral 
tema istungil. Veelgi enam, arutelu eesmärk peaks olema seotud Europoli kõigi küsimustega, 
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mitte ainult üldküsimustega.
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Kui tahetakse vastata Euroopa Liidu muutuvatele oludele, uutele kuriteovormidele ja uutele 
terrorismiohtudele, peab Europol laiendama oma volitusi ja muutma oma modus operandi’t, 
muutes oma mehhanismid paindlikumaks. Kuid Euroopa praegune õiguslik raamistik takistab 
tugevalt volituste ajakohastamiseks või muutmiseks mõeldud protsessi.

Europol asutati 26. juuli 1995. aasta Europoli konventsiooniga, mille kohaselt peab nõukogu 
kiitma ühehäälselt heaks kõik muudatused ja seejärel peavad kõik liikmesriigid need 
ratifitseerima. 2000. ja 2003. aasta vahel võeti Europoli konventsiooni muutmiseks vastu 
kolm protokolli ning need jõustuvad 29. märtsil ja 18. aprillil 2007 – seega neli, viis ja seitse 
aastat pärast vastuvõtmist. See näitab, et menetluskord on keeruline ja äärmiselt pikk.

Amsterdami lepingu jõustumisega anti institutsioonidele uued õiguslikud mehhanismid, mis 
on paindlikumad ja kergemini kohandatavad muutuvate oludega, kus EL praegu on. Need 
mehhanismid on kolmanda samba otsused ja raamotsused, mida ei ole vaja igas liikmesriigis 
ratifitseerida.

ELi lepingu artikli 34 lõikes 2 sätestatud õiguslikul alusel on Euroopa Parlament korduvalt 
nõudnud Europoli konventsiooni muutmist eespool mainitud uute mehhanismide abil. Seega 
on raportöör väga pooldaval seisukohal ettepaneku suhtes võtta vastu nõukogu otsus, mille 
abil moodustatakse Euroopa Politseiamet ning mis asendab Europoli konventsiooni ja selle 
kolm protokolli ning kaldub nendest kõrvale.

Ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus nähakse ette Europoli muutmine ELi ametiks, millel 
on kaks tagajärge: rahastamine peab toimuma ühenduse eelarvest ning Europoli töötajad 
saavad EÜ ametnike staatuse.

Uute eeskirjade kohaselt ei ole Politseiametil organiseeritud kuritegevuse vastasesse 
võitlusesse sekkumise suhtes piiranguid. See on oluline muudatus, sest ta hõlmab Europoli 
pädevusvaldkonna laiendamist, et kaasata muud liiki rasked kuriteod, mis pannakse toime 
organiseeritud kuritegevuse sfääris või sellest väljaspool.

Ettepanek sisaldab sätteid uurimiste ja operatiivtegevuse kooskõlastamiseks, korraldamiseks 
ja rakendamiseks koostöös liikmesriikide asjaomaste asutuste või ühiste uurimisrühmadega. 
Raportöör tervitab asjaolu, et Europol saab edaspidi algatada rahapesuvastase tegevuse ning 
paluda liikmesriikidel alustada teatavaid uurimisi. Tuleb heaks kiita asjaolu, et ettepanek 
sisaldab sätteid, mis on seotud Europoli juurdepääsuga dokumentidele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1049/2001.

Ent raportöör on arvamusel, et teatavad muudatusettepanekud tuleks teha valdkondades, mis 
hõlmavad andmekaitset ja demokraatlikku kontrolli Europoli üle.

Võimalus eraisikutelt andmeid saada nõuab tõsist kaalumist, sest neid andmeid ei ole võib-
olla saadud ohutute, usaldusväärsete vahendite abil, mistõttu juhtumeid tuleb vaadelda 
ükshaaval ning tuleb sisse seada täiendavad tagatised (sealhulgas kohtulik läbivaatus). Mis 
puutub andmete töötlemisse, selleks et määrata, kas need on Europoli ülesannete suhtes 
asjakohased, tuleb kehtestada mõistlik periood, mille jooksul neid andmeid võib üksikisiku 
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õigusi ohustamata hinnata.

Kui on tegemist andmete vahetusega teiste ühenduse ametitega, tuleb tagada – kui Europolist 
ei saa lõppkokkuvõttes ühenduse ametit –, et Politseiametit ei käsitletaks kolmandale riigile 
kuuluva organisatsioonina. Tuleb lisada viide selle kohta, et ühtsuse tagamiseks kohaldatakse 
määruse nr 45/2001 artiklit 7.

Sõltumatu ombudsmani loomine Euroopa andmete kaitseks on väga tark samm – ehkki tema 
sõltumatuse tagamiseks tuleb sätestada lisatagatised. Andmete kajastamise eest vastutav 
ombudsman annab positiivse panuse liikmesriikide ametiasutuste usalduse suurendamisse 
Europoli vastu.

Eelkõige seoses Europoli ja Euroopa Parlamendi vaheliste suhetega tuleb rõhutada järgmisi 
aspekte. Esiteks peab Europoli direktori määramiseks ja ametist vabastamiseks kehtima üks ja 
sama süsteem. Praeguse ettepaneku kohaselt konsulteeritakse Euroopa Parlamendiga ainult 
siis, kui direktor on vaja ametist vabastada. See asümmeetria tuleb likvideerida, võimaldades 
Euroopa Parlamendil direktori valimisel osaleda.

Europoli rahastamise süsteemi üle käivad nõukogus ägedad vaidlused. On kaks võimalust: kas 
jätkatakse praegust valitsustevahelise rahastamise süsteemi või rahastatakse Europoli 
ühenduse eelarvest. Praegune suund on jätkata otserahastamist liikmesriikidest. Raportöör ei 
ole sellega rahul ja juhib tähelepanu eelarve tähtsusele peamise kontrollivahendina, mida 
Euroopa Parlament saaks Europoli suhtes kasutada. Euroopa Parlamendi kaasamine Europoli 
eelarve koostamisse aitaks suurendada Europoli üle peetavat demokraatlikku kontrolli.

Viimaks tuleb juhtida tähelepanu sellele, et õigusliku aluse muutus ei näi esmapilgul 
suurendavat demokraatlikku legitiimsust, sest läbirääkimised otsuse üle ei nõua 
ratifitseerimist liikmesriikide parlamentides. Seega on soovitav, et Euroopa Parlamendil oleks 
õigus Europoli eelarve heaks kiita, et saada tema tegevusest ülevaade.

Samuti soovitab raportöör esitada Europoli prioriteedid kord aastas ühiskomisjonis, mis 
koosneb Euroopa Parlamendi asjaomaste komisjonide ja liikmesriikide parlamentide 
samalaadsete komisjonide liikmetest. Nimetatud soovitus tuleneb vajadusest kaasata Euroopa 
Parlament Europoli arendamisse tagamaks, et Europoli puhul kehtib maksimaalne 
demokraatlik legitiimsus.
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