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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om 
tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg
(5417/2006 – C6–0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Republikken Østrigs initiativ (5417/2006)1,

– der henviser til artikel 44 i Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtægten for 
Europols personale (herefter benævnt "vedtægten"),

– der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0072/2006),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den 
demokratiske kontrol med Europol (KOM(2002)0095),

– der henviser til sin henstilling til Rådet af 30. maj 2002 om Europols fremtidige 
udvikling og fulde integration i Den Europæiske Unions institutionelle system2,

– der henviser til sin henstilling til Rådet af 10. april 2003 om Europols fremtidige 
udvikling3,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2005 om Storhertugdømmet Luxembourgs 
initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-
ansattes vederlag og tillæg4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6–0000/2006),

A. der henviser til, at Parlamentet ikke er blevet hørt - eller informeret - om nogen af de 
operationelle og organisatoriske foranstaltninger vedrørende Europol, eller om Europols 
aktuelle aktiviteter og fremtidige programmer, som er udarbejdet i overensstemmelse 
med EU's og medlemsstaternes behov; der endvidere henviser til, at denne mangel på 
information gør det umuligt for Parlamentet at vurdere, hvorvidt den foreslåede 
afgørelse er relevant og fyldestgørende,

1. forkaster Republikken Østrigs initiativ;

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C 187 af 7.8.2003, s. 144.
3 EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 588.
4 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2005)0290.
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2. opfordrer Republikken Østrig til at tage sit initiativ tilbage;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt
til Republikken Østrigs regering.
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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet er blevet anmodet om en udtalelse om Republikken Østrigs initiativ med 
henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg 
for perioden fra 1. juli 2005 til 1. juli 2006.

Det udkast til afgørelse, som er genstand for det østrigske initiativ, sigter på at tilpasse 
Europol-personalets vederlag og tillæg i lyset af en undersøgelse, som Styrelsesrådet har 
foretaget. Styrelsesrådet har heri medregnet ændringer i leveomkostningerne i Nederlandene 
og ændringer af lønningerne for offentligt ansatte i medlemsstaterne. Undersøgelsen berettiger 
til en stigning på 1,6 % i vederlagene for perioden mellem den 1. juli 2005 og den 1. juli 
2006.

Europa-Parlamentet har fuld forståelse for, at den pågældende organisation er nødt til at 
tilpasse og ajourføre sine personalelønninger i takt med stigningerne i leveomkostningerne, og 
har intet at indvende i den henseende. 

Europa-Parlamentet opfatter det imidlertid som lidt af en provokation at blive hørt om et 
dokument med finansielle virkninger som det foreliggende. Europol er som bekendt en 
mellemstatslig institution, der finansieres af hver enkelt EU-medlemsstat. Europa-Parlamentet 
har ingen indflydelse på Europols budget og spiller derfor heller ingen rolle i de 
administrative afgørelser, der træffes vedrørende organisationen. Det virker derfor som en ren 
formalitet at høre det om et dokument, som har finansielle virkninger, når der ikke er forudset 
nogen høring i forbindelse med vedtagelsen af Europols budget. 

Ordføreren vil i det følgende pege på nogle af de vigtigste af de spørgsmål, som skal afklares, 
inden Europa-Parlamentet kan afgive nogen egentlig udtalelse om de finansielle aspekter.

1. Europa-Parlamentets kontrol med Europol

Det er vigtigt at understrege, at en høring af Europa-Parlamentet om aktiviteterne i et 
mellemstatsligt organ som Europol kun er relevant, hvis dette kan bidrage til at forøge 
organisationens gennemsigtighed og ansvarlighed. 

På nuværende tidspunkt fører hverken Europa-Parlamentet eller Domstolen tilsyn med 
arbejdet i Europol1.

Selv om Rådet i henhold til EU-traktatens artikel 39 er forpligtet til at høre Europa-
Parlamentet, inden det vedtager juridisk bindende foranstaltninger såsom rammeafgørelser, 
afgørelser og konventioner, er dette ikke nok til at sikre den demokratiske kontrol. Desuden 
forholder det sig sådan, at "Europa-Parlamentet deltager i visse beslutninger vedrørende 
Europols udvikling, f.eks. ændringer af konventionen, men ikke i prioriteringen af Europols 
aktiviteter"2.

Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder3 fremført, at de eksisterende ordninger for 

  
1 Kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet, politisamarbejde i Europa: Europols rolle, bidrag fra 
Europols vicedirektør, Jens Henrik Højbjerg, til det fælles parlamentariske møde den 18. oktober 2005, s. 1
2 Kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet, politisamarbejde i Europa: Europols rolle, Bruxelles den 
27. september 2005.
3CNS/2005/0803 Europol: tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg fra juli 2004. Luxembourgsk 
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parlamentarisk kontrol var for omstændelige og, som følge af den mellemstatslige karakter af 
beslutningsprocedurerne inden for politisamarbejde, ineffektive.

Navnlig har Parlamentet med hensyn til parlamentarisk kontrol allerede anmodet Rådet om at 
styrke Europa-Parlamentets kontrolbeføjelser over for Europol1. Disse anmodninger er indtil 
videre ikke blevet imødekommet.

Det bør erindres, at EU-forfatningen, uanset dens skæbne, klart sigtede på at forbedre 
situationen, som det fremgår af artikel III-2762. Forfatningen ville, hvis den var blevet 
vedtaget, have gjort det muligt for Parlamentet gennem fælles beslutningstagning med Rådet 
at "fastlægge Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver," og samtidig 
"fastlægge de nærmere bestemmelser for Europa-Parlamentets kontrol af Europols aktiviteter 
sammen med de nationale parlamenter".

Indføjelsen af denne artikel i forfatningsudkastet viser klart, at der er generel konsensus 
blandt medlemsstaterne om, at Europols gennemsigtighed og Europa-Parlamentets rolle i 
kontrollen med Europols aktiviteter bør forøges.

2. Europol som EU-agentur

Ved at omlægge Europol til et EU-agentur ville personalet primært komme til at bestå 
fastansatte og ikke som nu af embedsmænd, der er udstationeret fra medlemsstaterne. Med 
denne ændring ville man undgå den store udskiftning, der gør det vanskeligt at lægge en 
konsekvent linje i den måde, Europols aktiviteter afvikles på. Europols arbejde ville 
udelukkende blive finansieret direkte over EU-budgettet, og det ville være langt lettere for 

    
initiativ, ordfører: Claude Moraes
CNS/2004/0817 Euro: udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri. Tysk, 
spansk, fransk, italiensk, britisk og nordirsk initiativ, ordfører: Díaz de Mera García Consuegra Agustín
CNS/2004/0806 Europol: tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg fra juli 2002. Irsk initiativ, ordfører: 
Turco Maurizio
CNS/2002/0822 Europol: ændring af personalevedtægt. Dansk initiativ, ordfører: Turco Maurizio
CNS/2002/0814 Europæisk politienhed (Europol-konventionen), protokol om ændring af konventionen, 
hvidvaskning. Dansk initiativ, ordfører: von Boetticher Christian Ulrik.
1 Se henstilling 4: Parlamentarisk kontrol, i Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om Europols fremtidige 
udvikling, 10. april 2003, P5_TA (2003)0186
2 Artikel III-276 indeholder følgende bestemmelser:
"1. Europols opgave er at støtte og styrke indsatsen hos medlemsstaternes politimyndigheder og andre 
retshåndhævende myndigheder og deres indbyrdes samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af grov 
kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og de former for kriminalitet, der skader en 
fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik.
2. Ved europæiske love fastlægges Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver. Disse opgaver 
kan omfatte:
a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger, der fremsendes af bl.a. 

medlemsstaternes eller tredjelandes myndigheder eller eksterne organisationer
b) samordning, tilrettelæggelse og udførelse af efterforskning og operative aktioner, der gennemføres sammen 

med medlemsstaternes kompetente myndigheder eller inden for rammerne af fælles efterforskningshold, 
eventuelt i samarbejde med Eurojust. 
Ved europæiske love fastlægges ligeledes de nærmere bestemmelser for Europa-Parlamentets kontrol af 

Europols aktiviteter sammen med de nationale parlamenter.
3. Alle Europols operative aktioner skal foretages i samarbejde og i forståelse med myndighederne i den eller de 
medlemsstater, hvis område er berørt. Anvendelse af tvangsindgreb hører udelukkende ind under de kompetente 
nationale myndigheder". 
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Europa-Parlamentet at kontrollere dets aktiviteter. Tanken om at oprette et fælles organ 
sammen med de nationale parlamenter med henblik på at føre tilsyn med Europols aktiviteter 
har ordførerens fulde tilslutning. Reformen af Europol ville også indebære, at Europol-
konventionen og de tre endnu ikke implementerede protokoller hertil ville blive erstattet af 
afgørelse af Ministerrådet. Ordføreren er klar tilhænger af, at Europol omstruktureres og 
omlægges til et EU-agentur, eftersom dette vil sætte MEP'erne i stand til at kontrollere dets
aktiviteter. Først da vil en høring som denne om vederlag og tillæg kunne betragtes som 
konsistent og værende af en vis værdi.

Konklusioner

Europa-Parlamentet mener helt klart, at det er nødvendigt at udbygge Europol som et effektivt 
instrument til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i EU. Parlamentet nærer derfor et stærkt 
ønske om at omlægge Europol til et fuldgyldigt EU-agentur. Efter ordførerens opfattelse vil 
en udtalelse fra Europa-Parlamentet om de Europol-ansattes økonomiske forhold først kunne 
betragtes som relevant, når en sådan omlægning finder sted.

Ordføreren foreslår af disse grunde og i overensstemmelse med Parlamentets etablerede 
praksis, at Parlamentet forkaster det foreliggende initiativ, som det har fået forelagt til 
udtalelse.


