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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan poliisiviraston (EUROPOL) 
perustamisesta
(KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2006)0817)1,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 
30 artiklan 2 kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0055/2007),

– ottaa huomioon pöytäkirjan Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan 
unionia, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä budjettivaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnon (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tarvittaisiin tietosuojasta vastaava 
henkilö, jonka tehtävänä on varmistaa 
itsenäisesti, että tietoja, asetuksen 
N:o 45/2001 24 artiklan mukaisesti 
suojatut Europolin henkilöstöä koskevat 
tiedot mukaan luettuina, käsitellään 
lainmukaisesti ja tämän päätöksen 
tietosuojasäännöksiä noudattaen.

(13) Tarvittaisiin tietosuojasta vastaava 
henkilö, jonka tehtävänä on varmistaa 
itsenäisesti, että tietoja, asetuksen 
N:o 45/2001 24 artiklan mukaisesti 
suojatut Europolin henkilöstöä koskevat 
tiedot mukaan luettuina, käsitellään 
lainmukaisesti ja tämän päätöksen 
tietosuojasäännöksiä noudattaen.
Tietosuojasta vastaavan henkilön olisi 
tehtäviensä hoitamisen yhteydessä oltava 
yhteistyössä yhteisön oikeuden mukaisesti 
nimettyjen tietosuojasta vastaavien 
henkilöiden kanssa.

Perustelu

Kuten käsiteltävänä olevan ehdotuksen johdanto-osan 16 kappaleessa korostetaan, 
eurooppalaisten laitosten yhteistyön varmistamiseksi ja tietosuojan riittävän tason 
takaamiseksi asetuksen N:o 45/2001 mukaisesti, Europolin tietosuojasta vastaavan henkilön 
olisi hyödyllistä ottaa osaa tietosuojasta vastaavien henkilöiden verkostoon varmistaakseen, 
että lähestymistapa tietosuojakysymyksiin olisi yhteinen yhteisön toimielinten kanssa.

Tarkistus 2
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) kerätä, säilyttää, käsitellä, analysoida ja 
vaihtaa erityisesti jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden viranomaisten tai 
muiden julkisten tai yksityisten elinten 
välittämiä tiedustelu- ja muita tietoja,

a) kerätä, säilyttää, käsitellä, analysoida ja 
vaihtaa erityisesti jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden viranomaisten tai 
muiden julkisten tai yksityisten elinten 
välittämiä tiedustelu- ja muita tietoja; kun 
tiedot tulevat yksityisiltä tahoilta, tiedot on 
kerättävä ja käsiteltävä lainmukaisesti 
ennen niiden toimittamista Europolille 
direktiiviä 95/46/EY soveltavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja 
Europolille sallitaan pääsy tietoihin 
ainoastaan tapauskohtaisesti, tiettyihin 
tarkoituksiin ja jäsenvaltioiden 
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oikeudellisen valvonnan alaisena;

Perustelu

Turvallisuutta koskevia lisätoimia tarvitaan yksityisiltä tahoilta saatavien tietojen 
paikkansapitävyyden varmistamiseksi, sillä kyseiset henkilötiedot on kerätty kaupallisiin 
tarkoituksiin kaupallisessa ympäristössä, eikä niihin ole välttämättä sovellettu samoja 
normeja joita julkiset viranomaiset joutuvat noudattamaan.

Tarkistus 3
6 artiklan 2 kohta

2. Jos on perustettu yhteinen tutkintaryhmä 
tutkimaan euron väärentämistapauksia, 
Europolin työntekijä voidaan nimittää 
johtamaan tutkimuksia ryhmän johtajan 
välittömässä alaisuudessa. Jos tällä tavoin 
nimitetyn Europolin työntekijän ja 
tutkintaryhmän johtajan välillä on 
erimielisyyttä, noudatetaan ryhmän 
johtajan kantaa.

2. Jos on perustettu yhteinen tutkintaryhmä 
tutkimaan euron väärentämistapauksia tai 
5 artiklan 2 kohdassa mainittuja tehtäviä, 
Europolin työntekijä voidaan nimittää 
johtamaan tutkimuksia ryhmän johtajan 
välittömässä alaisuudessa. Jos tällä tavoin 
nimitetyn Europolin työntekijän ja 
tutkintaryhmän johtajan välillä on 
erimielisyyttä, noudatetaan ryhmän 
johtajan kantaa.

Perustelu

Koska 5 artiklan 2 kohdassa Europolille annettuna erityisroolina on "sellaisten tutkimusten 
koordinoiminen, jotka koskevat Internetin välityksellä harjoitettua rikollista toimintaa, 
erityisesti terrorismiin liittyviä rikoksia ja lapsipornografian sekä muun laittoman aineiston 
levittämistä, sekä Internetin tarkkaileminen tällaisen rikollisen toiminnan ja sitä harjoittavien 
henkilöiden tunnistamisen helpottamiseksi.", Europolilla on myös näiden tehtävien puitteissa 
oltava mahdollisuus johtaa yhteistä tutkintaryhmää samoin ehdoin kuin euron 
väärentämistapausten yhteydessä. 

Tarkistus 4
8 artiklan 2 kohta

2. Kansallinen yksikkö on Europolin ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välinen yhteyselin. Jäsenvaltio voi 
kuitenkin sallia suorat yhteydet nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten ja Europolin 
välillä, siten että noudatetaan kyseessä 
olevan jäsenvaltion määrittelemiä ehtoja, 
joihin saattaa kuulua se, että ensin on 
otettava yhteyttä kansalliseen yksikköön.

2. Kansallinen yksikkö on Europolin ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välinen yhteyselin. Jäsenvaltio voi 
kuitenkin sallia suorat yhteydet nimettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten ja Europolin 
välillä, siten että noudatetaan kyseessä 
olevan jäsenvaltion määrittelemiä ehtoja, 
joihin kuuluu se, että ensin on otettava 
yhteyttä kansalliseen yksikköön.
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Kansallinen yksikkö voi samalla saada 
Europolilta kaikki tiedot, joita Europolin 
ja kansallisten viranomaisten välisissä 
suorissa yhteyksissä on vaihdettu. 
Kansallisen yksikön ja toimivaltaisten 
viranomaisten välistä suhdetta ohjaa 
kansallinen lainsäädäntö ja erityisesti 
asiaa koskevat kansalliset perustuslailliset 
vaatimukset2

_____________

2Europol-yleissopimuksen 4 artiklan 
2 kohdan määräysten muutos 
kolmannessa korjaavassa pöytäkirjassa.

Perustelu

Pitäisi olla itsestään selvää, mutta on syytä vahvistaa, että kun kansallinen yksikkö ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja, sovelletaan kansallista 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 5
9 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Ensimmäisen alakohdan d alakohdassa 
tarkoitettu kahdenvälinen tietojenvaihto 
voi, jos kansallinen lainsäädäntö sallii, 
koskea myös sellaisia rikoksia, jotka eivät 
kuulu Europolin toimivaltaan.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdassa 
tarkoitettu kahdenvälinen tietojenvaihto 
voi, jos kansallinen lainsäädäntö sallii, 
koskea myös sellaisia rikoksia, jotka eivät 
kuulu Europolin toimivaltaan. Tässä 
tapauksessa Europolia ei pidetä vastuussa 
vaihdettujen tietojen sisällöstä.

Perustelu

Europolia ei voida pitää vastuussa toimivaltansa ulkopuolella olevien rikosten syytteiden 
nostamista koskevien tietojen vaihdosta silloin kun se toimii välineenä eikä pääasiallisena 
toimijana näiden syytteiden nostamisessa.

Tarkistus 6
10 artiklan 2 kohta

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

2. Europol voi käsitellä tietoja sen 
selvittämiseksi, onko kyseisillä tiedoilla 
merkitystä sen tehtävien hoitamiselle ja 
voidaanko ne tallentaa johonkin sen 
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tietojärjestelmistä. tietojärjestelmistä. Nämä tiedot on 
säilytettävä erillisessä tietokannassa, 
kunnes selvitetään miten ne liittyvät 
Europolin hoitamaan tiettyyn tehtävään.

Perustelu

Tämän määräyksen sanamuoto ei ole riittävän täsmällinen estämään sellaisten tietojen 
väärinkäyttöä, joiden merkitystä Europolin toiminnan kannalta ei ole vielä arvioitu. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on varmistettava, että kyseisiä tietoja ei saa käsitellä 
lainvalvontatarkoituksiin ennen kuin tietojen merkitys on arvioitu.

Tarkistus 7
10 artiklan 3 kohta

3. Kun Europol suunnittelee muun 
henkilötietojen käsittelyjärjestelmän 
perustamista kuin 11 artiklassa tarkoitettu 
Europolin tietojärjestelmä tai 14 artiklassa 
tarkoitetut analyysitietokannat, neuvosto 
päättää määräenemmistöllä Euroopan 
parlamenttia kuultuaan edellytyksistä, 
joilla Europol voi tehdä sen. Nämä 
edellytykset koskevat erityisesti oikeutta 
tutustua tietoihin ja käyttää niitä sekä 
tietojen säilyttämiseen ja poistamiseen 
sovellettavia määräaikoja, ja niissä on 
otettava huomioon 26 artiklassa tarkoitetut 
periaatteet.

3. Kun Europol suunnittelee muun 
henkilötietojen käsittelyjärjestelmän 
perustamista kuin 11 artiklassa tarkoitettu 
Europolin tietojärjestelmä tai 14 artiklassa 
tarkoitetut analyysitietokannat, neuvosto 
päättää määräenemmistöllä Euroopan 
parlamenttia kuultuaan edellytyksistä, 
joilla Europol voi tehdä sen. Nämä 
edellytykset koskevat erityisesti oikeutta 
tutustua tietoihin ja käyttää niitä sekä 
tietojen säilyttämiseen ja poistamiseen 
sovellettavia määräaikoja, ja niissä on 
otettava huomioon 26 artiklassa tarkoitetut 
periaatteet. Europolin yhteistä 
hallintoneuvostoa on kuultava ennen 
tällaisen neuvoston päätöksen 
hyväksymistä.

Perustelu

Europolin tietojärjestelmän tai analyysitietokannan ulkopuolisten henkilötietojen käsittelyä 
varten tiedon kohteiden laillisia oikeuksia on suojeltava, ja siksi on suoritettava Europolin 
yhteisen hallintoneuvoston kuuleminen.

Tarkistus 8
11 artiklan 1 kohta

1. Europol ylläpitää Europolin 
tietojärjestelmää. Europolin 
tietojärjestelmään on suora pääsy 

1. Europol ylläpitää Europolin 
tietojärjestelmää. Europolin 
tietojärjestelmään on suora pääsy 
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kansallisilla yksiköillä, yhteyshenkilöillä, 
Europolin johtajalla ja apulaisjohtajilla 
sekä asianmukaisesti valtuutetuilla 
Europolin työntekijöillä.

kansallisilla yksiköillä, yhteyshenkilöillä, 
Europolin johtajalla ja apulaisjohtajilla 
sekä asianmukaisesti valtuutetuilla 
Europolin työntekijöillä. Kansallisten 
yksikköjen suora pääsy tietojärjestelmään 
12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla on rajoitettava 
ainoastaan 12 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuihin henkilöllisyystietoihin. Jos 
kaikkia tietoja tarvitaan erityistutkimusta 
varten, yksiköt voivat tutustua niihin 
yhdyshenkilöiden välityksellä.

Perustelu

Sellaisten ihmisten tietoja, joita voidaan perustellusti epäillä Europolin toimivaltaan 
kuuluvan rikoksen tekemisestä tulevaisuudessa, ei voida kohdella tuomittuina rikollisina. 
Tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä varten olisi oltava erityiset turvajärjestelyt voimassa olevan 
Europol-yleissopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla.

Tarkistus 9
20 artiklan 1 kohta

1. Europol saa säilyttää tietokannassa 
olevia tietoja ainoastaan tehtäviensä 
suorittamiseksi tarvittavan ajan. Tietojen
säilyttämisen jatkamisen tarpeellisuus 
tutkitaan viimeistään kolmen vuoden
kuluttua niiden järjestelmään 
tallentamisesta. Tiedot järjestelmään 
tallentanut yksikkö hoitaa 
tietojärjestelmässä säilytettyjen tietojen 
tarkastamisen ja poistamisen. Europol 
hoitaa sen muissa tietokannoissa 
säilytettyjen tietojen tarkastamisen ja 
poistamisen. Europol ilmoittaa ilman eri 
toimenpiteitä jäsenvaltioille kolme 
kuukautta etukäteen niiden järjestelmään 
tallentamien tietojen säilyttämistä 
koskevan määräajan päättymisestä.

1. Europol saa säilyttää tietokannassa 
olevia tietoja ainoastaan tehtäviensä 
suorittamiseksi tarvittavan ajan. 
10 artiklan 3 kohdan määräyksiä 
rajoittamatta tietojen säilyttämisen 
jatkamisen tarpeellisuus tutkitaan 
viimeistään kahden vuoden kuluttua niiden 
järjestelmään tallentamisesta. Tiedot 
järjestelmään tallentanut yksikkö hoitaa 
tietojärjestelmässä säilytettyjen tietojen 
tarkastamisen ja poistamisen. Europol 
hoitaa sen muissa tietokannoissa 
säilytettyjen tietojen tarkastamisen ja 
poistamisen. Europol ilmoittaa ilman eri 
toimenpiteitä jäsenvaltioille kolme 
kuukautta etukäteen niiden järjestelmään 
tallentamien tietojen säilyttämistä 
koskevan määräajan päättymisestä.

Perustelu

Tietojen säilyttämisen tarkastelua odotetaan liian kauan. Kaksi vuotta olisi sopivampi 
ajanjakso. Lisäksi yhteinen hallintoneuvosto on ehdottanut, että tarkistus yhdistetään 
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10 artiklan 3 kohtaan, jolloin sallitaan muiden kuin tässä päätöksessä määriteltyjen 
järjestelmien perustaminen.

Tarkistus 10
22 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) neuvoston pääsihteerin 
asianmukaiset yksiköt ja Euroopan 
unionin tilannekeskus.

Perustelu

Yhteinen tilannekeskus on tärkeässä roolissa tiettyjen sellaisten rikosten torjunnassa, joihin 
Europolilla on myös toimivalta (esim. terrorismi). Johdonmukaisuus ja EU:n tason laitosten 
yhteistyön lisäämisen tavoite edellyttävät, että Europol ja tilannekeskus ovat tiiviissä 
yhteistyössä. 

Tarkistus 11
22 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Silloin kun yhteisön toimielimet ja 
laitokset siirtävät henkilötietoja, 
Europolia pidetään yhteisön laitoksena 
asetuksen N:o 45/2001 tarkoittamalla 
tavalla.

Perustelu

Kun Europol käsittelee yhteisön laitoksilta saatuja henkilötietoja sitä pitäisi pitää yhteisön 
laitoksena ja siihen on siten sovellettava asetusta (EY) N:o 45/20011, jota sovelletaan kaikkiin 
yhteisön laitoksiin henkilötietojen siirtämisen yhteydessä. Tällöin vältetään epävarmuuden 
lisääntyminen, ja se olisi yhdenmukainen käsiteltävänä olevan ehdotuksen taustalla olevan 
idean kanssa, jolloin Europolin asema olisi EY:n perustamissopimuksen mukaan lähempänä 
toimielimiä ja laitoksia.

Tarkistus 12
27 artiklan 5 kohta

5. Hallintoneuvosto antaa 
tietosuojavastaavaan sovellettavat 

5. Hallintoneuvosto antaa 
tietosuojavastaavaan sovellettavat 

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
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tarkemmat säännöt. Nämä tarkemmat 
säännöt koskevat erityisesti 
tietosuojavastaavan valintaa ja erottamista, 
tehtäviä, velvollisuuksia ja toimivaltuuksia.

tarkemmat säännöt. Nämä tarkemmat 
säännöt koskevat erityisesti 
tietosuojavastaavan valintaa ja erottamista, 
tehtäviä, velvollisuuksia ja toimivaltuuksia
sekä riippumattomuuden turvaamista.

Perustelu

Tietosuojasta vastaavan henkilön riippumattomuuden takaamiseksi olisi otettava käyttöön 
erityisiä turvajärjestelyjä täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Tarkistus 13
29 artiklan 4 kohta

4. Oikeus saada henkilötietoja on evättävä, 
jos se voi

4. Oikeus saada henkilötietoja on evättävä, 
vain jos kieltäytyminen on tarpeen:

a) vaarantaa Europolin jonkin toiminnan, a) Europolin tehtävien asianmukaisen 
suorittamisen kannalta,

b) vaarantaa kansallisen tutkintatoimen, 
jota Europol avustaa,

b) sellaisen kansallisen tutkinnan 
onnistumisen kannalta, jota Europol 
avustaa,

c) vaarantaa kolmansien osapuolten 
oikeudet ja vapaudet.

c) kolmansien osapuolten oikeuksien ja 
vapauksien suojelemiseksi.

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto ei takaa oikeutta saada henkilötietoja. Poikkeuksia tästä 
voidaan tehdä, jos sen katsotaan olevan tarpeen toisen perusvapauden tai -oikeuden 
suojelemiseksi. Tiukempi sanamuoto on siksi paikallaan asiakirjojen saamista koskevan 
perusoikeuden suojelemiseksi.

Tarkistus 14
37 artiklan 1 kohta

1. Neuvosto nimittää Europolin johtajan 
määräenemmistöllä hallintoneuvoston 
esittämästä, vähintään kolme ehdokasta 
sisältävästä luettelosta, neljän vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

1. Neuvosto nimittää Euroopan 
parlamenttia kuultuaan Europolin 
johtajan määräenemmistöllä 
hallintoneuvoston esittämästä, vähintään 
kolme ehdokasta sisältävästä luettelosta, 
neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan 
uusia kerran.
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Perustelu

Europolin johtajan nimittäminen tai erottaminen olisi suoritettava samalla tavalla. Jotta 
Europolin johtajalla olisi enemmän demokraattista vastuuvelvollisuutta ja jotta käsiteltävänä 
oleva päätös olisi yhdenmukainen, Euroopan parlamentin kuuleminen on otettava mukaan 
johtajan erottamisen ja nimittämisen yhteyteen.

Tarkistus 15
38 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Asetusta 45/2001 sovelletaan 
Europolin henkilöstön henkilötietojen 
käsittelyyn.

Perustelu

Kun Europolin henkilöstön henkilötietoja käsitellään, olisi sovellettava asetusta N:o 45/2001 
syrjinnän välttämiseksi. Kyseinen asetus mainitaan käsiteltävänä olevan ehdotuksen 
johdanto-osan 12 kappaleessa. Tekstissä olisi kuitenkin oltava tämän tarkistuksen kaltainen 
normatiivinen määräys ei-sitovan johdanto-osan kappaleen sijasta.

Tarkistus 16
44 artiklan 4 a kohta (uusi)

Europolin hallintoneuvoston 
puheenjohtaja tai Europolin johtaja 
esittelevät tulevaa vuotta koskevat 
Europolin prioriteetit Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan edessä. Läsnä on 
kansallisten parlamenttien edustajia, 
jotka takaavat demokraattisen 
keskustelun kansalaisyhteiskunnan 
edustajien kanssa sekä paremman 
valvonnan Europolin toimien suhteen.

Perustelu

Velvollisuus ja vastuuvelvollisuus ovat saman kolikon molemmat puolet. Europolin kasvavaa 
roolia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa pitäisi toteuttaa siten, että avoimuus ja 
demokraattinen valvonta toteutuvat. Vain tällä tavalla kansalaisyhteiskunta tunnustaa 
Europolin toimet. Tässä suhteessa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
jäsenistä koostuva sekavaliokunta olisi tervetullut.
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Tarkistus 17
45 artikla

Kuuden kuukauden kuluessa tämän 
päätöksen soveltamisesta hallintoneuvosto 
hyväksyy johtajan esityksestä säännöt, 
jotka koskevat oikeutta tutustua Europolin 
asiakirjoihin. Säännöissä on otettava 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1049/2001 vahvistetut periaatteet ja 
rajoitukset.

Kuuden kuukauden kuluessa tämän 
päätöksen soveltamisesta hallintoneuvosto 
hyväksyy johtajan esityksestä ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan säännöt, jotka 
koskevat oikeutta tutustua Europolin 
asiakirjoihin. Säännöissä on otettava 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1049/2001 vahvistetut periaatteet ja 
rajoitukset.

Perustelu

Koska asetus (EY) N:o 1049/2001 hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä, Euroopan 
parlamenttia pitäisi ainakin kuulla asiakirjojen saatavuutta koskevien sääntöjen 
hyväksymisestä.

Tarkistus 18
47 artikla

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja johtaja 
voivat osallistua Euroopan parlamentin 
kokouksiin keskustellakseen Europoliin 
liittyvistä yleisistä kysymyksistä.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja johtaja 
osallistuvat pyynnöstä Euroopan 
parlamentin kokouksiin keskustellakseen 
Europoliin liittyvistä kysymyksistä.

Perustelu

Jotta Euroopan parlamentti voisi parantaa Europolin demokraattista valvontaa, 
hallintoneuvoston puheenjohtaja, johtaja sekä varajohtajat saapuvat Euroopan parlamenttiin 
sen pyynnöstä. Keskustelujen päämäärän pitäisi lisäksi liittyä Europolia koskeviin 
kysymyksiin eikä yleisiin kysymyksiin.
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PERUSTELUT

Jos Europol haluaa vastata Euroopan unionin muuttuviin olosuhteisiin, uusiin rikosmuotoihin 
ja uusiin terroriuhkiin, sen on laajennettava valtaansa ja muutettava toimintatapojaan 
lisäämällä mekanismiensa joustavuutta. Tällä hetkellä kuitenkin Europolin oikeudellinen 
kehys estää toimivallan ajanmukaistamiseen tai muuttamiseen liittyvän prosessin.

Europol luotiin 26. kesäkuuta 1995 pidetyn Europol-yleissopimuksen perusteella. Kaikkien
muutosten on oltava neuvoston hyväksymiä ja sittemmin kaikkien jäsenvaltioiden ratifioimia. 
Vuosien 2000 ja 2003 välisenä aikana hyväksyttiin kolme Europol-sopimusta muuttavaa 
pöytäkirjaa, ja ne tulevat voimaan 29. marraskuuta ja 18. huhtikuuta 2007, eli neljä, viisi ja
seitsemän vuotta hyväksymisen jälkeen. Tämä osoittaa, että menettely on mutkikas ja erittäin 
pitkä.

Amsterdamin sopimuksen voimaantulo antoi toimielimille uusia oikeudellisia mekanismeja, 
jotka olivat joustavampia ja helpompia soveltaa EU:n muuttuviin olosuhteisiin. Mekanismit 
ovat kolmannen pilarin päätöksiä ja puitepäätöksiä, jotka eivät tarvitse kaikkien 
jäsenvaltioiden hyväksyntää.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan oikeusperustan mukaan 
parlamentti on toistuvasti vaatinut Europol-yleissopimuksen tarkistamista edellä mainittujen 
uusien mekanismien avulla. Siksi esittelijä kannattaa lämpimästi ehdotusta neuvoston 
päätökseksi, jolla perustettaisiin Euroopan poliisivoimat ja joka korvaisi ja lakkauttaisi 
Europol-yleissopimuksen ja sen kolme pöytäkirjaa.

Ehdotus neuvoston päätökseksi mahdollistaa Europolin muuttamisen EU:n virastoksi, mikä 
vaikuttaisi kahdella tavalla: rahoitus tulisi yhteisön talousarviosta ja Europolin henkilöstöstä 
tulisi EU:n virkamiehiä.

Uusien sääntöjen mukaan poliisivirasto ei rajoittuisi toiminnassaan järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan. Tämä olisi merkittävä muutos, sillä sen avulla Europolin 
toimivaltuuksia laajennettaisiin kattamaan järjestäytyneen rikollisuuden ulkopuoliset vakavat 
rikokset.

Ehdotuksessa on määräyksiä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tai yhteisten 
tutkintaryhmien kanssa yhteistoiminnassa toteutettavan tutkinnan ja operatiivisen toiminnan 
koordinoimiseksi, järjestelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Esittelijä pitää myönteisenä, 
että Europol voisi käynnistää rahanpesua tutkivia toimia ja pyytää jäsenvaltioita 
käynnistämään tiettyjä tutkimuksia. Erityisen kiitettävää on, että ehdotus sisältää määräyksiä 
Europolin asiakirjoihin tutustumisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EY) 
N:o 1049/2001 mukaisesti.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että tiettyjä tarkistuksia olisi tehtävä tietosuojan ja Europolin 
demokraattisen valvonnan alueella.

Tietojen saaminen yksityisiltä tahoilta aiheuttaa vakavaa harkintaa, sillä tällaisia tietoja ei 
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ehkä saada turvallisilla ja luotettavilla tavoilla. Siksi asiat on käsiteltävä tapauskohtaisesti ja 
turvajärjestelyjä (mm. oikeudellinen tarkastelu) on otettava käyttöön. Jotta selvitettäisiin, 
ovatko tiedot Europolin tehtävien kannalta merkityksellisiä, on määriteltävä tietojen käsittelyä 
koskeva ajanjakso, jonka jälkeen tietoja voidaan arvioida ilman, että yksittäisten ihmisten 
oikeudet vaarantuvat. 

Tietojen vaihdossa yhteisön laitosten välillä on varmistettava, että poliisivirastoa ei kohdella 
kuin kolmannen maan organisaatiota (jos siitä ei tule yhteisön laitosta). Asetukseen 
N:o 45/2001 sisältyvää 7 artiklaa on sovellettava yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Riippumattoman tietosuojavaltuutetun viran luominen suojelemaan Europolin tietoja on 
erittäin viisas siirto, vaikka riippumattomuuden turvaamiseksi tarvitaankin lisätakuita. 
Tietosuojasta vastaavalla henkilöllä on myönteinen vaikutus jäsenvaltioiden viranomaisten 
Europolia koskevaan luottamukseen.

Europolin ja Euroopan parlamentin välisten suhteiden osalta on todettava seuraavaa. 
Ensinnäkin, Europolin johtaja on nimitettävä ja erotettava samalla järjestelmällä. 
Käsiteltävänä olevan ehdotuksen mukaan parlamenttia kuullaan vain erottamisen yhteydessä. 
Tämä epäsuhta olisi poistettava sallimalla parlamentille osa myös johtajan valinnassa.

Europolin rahoitus on erittäin kiistelty aihe neuvostossa. Kahta mahdollisuutta on pidetty 
esillä: jatketaan nykyistä hallitusten välistä rahoitusta tai siirrytään rahoitukseen yhteisön 
talousarvioista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että jäsenvaltioiden suoraa rahoitusta jatketaan. 
Esittelijä ei ole tyytyväinen tilanteeseen ja katsoo, että huomiota olisi kiinnitettävä Euroopan 
parlamentin mahdollisuuteen valvoa Europolin toimintaa talousarvion kautta. Jos parlamentti 
olisi mukana laatimassa Europolin budjettia, se lisäisi Europolin demokraattista valvontaa.

Päätteeksi on todettava, että oikeusperustan muuttamisella ei ensi näkemältä lisätä 
demokraattista oikeutusta, sillä päätös ei edellytä jäsenvaltioiden parlamenttien ratifiointia. 
Siksi olisi toivottavaa, että Euroopan parlamentti voisi hyväksyä Europolin talousarvion 
saadakseen yleiskatsauksen sen toiminnasta.

Esittelijä ehdottaa myös, että Europolin prioriteetit voitaisiin esitellä vuosittain 
"sekavaliokunnassa", joka koostuisi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
asiasta vastaavien valiokuntien edustajista. Tämä ehdotus on saanut alkunsa siitä, että 
Euroopan parlamentin on oltava mukana Europolin kehittämisessä, jotta sen mahdollisimman 
suuri demokraattinen oikeutus voidaan varmistaa. 
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