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Изменение 22
Карло Казини

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се гарантира, че Европол е
напълно подотчетна и прозрачна 
вътрешна организация, е необходимо в 
контекста на член 88 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
да се определят процедури за контрол 
на дейностите на Европол от страна на 
Европейския парламент заедно с 
националните парламенти, като 
надлежно се вземе предвид 
необходимостта от запазване на 
поверителността на оперативната 
информация.

(48) За да се зачете ролята на 
парламентите в мониторинга на 
Европейското пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие, 
както и политическите 
отговорности на националните 
парламенти и на Европейския 
парламент при спазването и 
упражняването на съответните им 
правомощия в законодателния процес, 
е необходимо Европол да бъде напълно 
подотчетна и прозрачна вътрешна 
организация. За тази цел, в контекста 
на член 88 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се определят процедури за 
контрол на дейностите на Европол от 
страна на Европейския парламент 
заедно с националните парламенти в 
съответствие с разпоредбите 
относно междупарламентарното 
сътрудничество, определени в Дял II 
на протокола (№1) към Договорите за 
Европейския съюз, като надлежно се 
вземе предвид необходимостта от 
запазване на поверителността на 
оперативната информация.

Or. it

Изменение 23
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 1 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането

Създаване на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането

Or. fr

Изменение 24
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество и обучение в областта 
на правоприлагането (Европол), която 
има за цел подобряване на взаимното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи в 
Европейския съюз, укрепване и 
подпомагане на техните действия и 
въвеждане на последователна 
европейска политика за обучение.

1. С настоящия регламент се създава 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол), която има 
за цел подобряване на взаимното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи в 
Европейския съюз, укрепване и 
подпомагане на техните действия.

Or. fr

Изменение 25
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Създадената с настоящия регламент 
агенция ,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, и на Европейския 
полицейски колеж (CEPOL), създаден 

2. Създадената с настоящия регламент 
агенция,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР.



AM\1001303BG.doc 5/10 PE516.853v01-00

BG

с Решение 2005/681/ПВР.

Or. fr

Изменение 26
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол подпомага, разработва, 
провежда и координира дейности за 
обучение на служителите на 
правоприлагащите органи.

заличава се

Or. fr

Изменение 27
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изпълнителният директор докладва 
на Европейския парламент относно 
изпълнението на своите задължения, 
когато бъде поканен да направи това. 
Съветът може да покани изпълнителния 
директор да докладва за изпълнението 
на своите задължения.

3. Изпълнителният директор докладва 
на Европейския парламент и на 
националните парламенти относно 
изпълнението на своите задължения и 
предоставя цялата подходяща, 
свързана с тях информация както във 
фазата на подготовка на годишната 
работна програма, така и в хода на 
изпълнението и последващата 
оценка, когато бъде поканен да направи 
това. Съветът може да покани 
изпълнителния директор да докладва за 
изпълнението на своите задължения.

Or. fr
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Изменение 28
Силви Гийом

Предложение за регламент
Глава 4 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 3 заличава се
НАУЧЕН КОМИТЕТ ПО 

ОБУЧЕНИЕТО

Or. fr

Изменение 29
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Научният комитет по обучението

1. Научният комитет по обучението 
е независим консултативен орган, 
който обезпечава от научна гледна 
точка качеството на дейността на 
Европол в сферата на обучението и я 
направлява. За тази цел 
изпълнителният директор включва 
Научния комитет по обучението на 
ранен етап при изготвянето на 
всички документи, посочени в член 14, 
доколкото те се отнасят до 
обучението. 
2. Научният комитет по обучението 
се състои от 11 лица, които се 
ползват с най-добрата академична 
или професионална репутация в 
тематичните области, включени в 
глава III от настоящия регламент. 
Управителният съвет назначава 
членовете след провеждането по 
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прозрачен начин на покана за 
представяне на кандидатури и 
процедура за подбор, които се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз. Членовете на 
управителния съвет не могат да 
бъдат членове на Научния комитет 
по обучението. Членовете на Научния 
комитет по обучението са 
независими. Те не търсят и не 
приемат инструкции от никое
правителство или друг орган.
3. Списъкът с членовете на Научния 
комитет по обучението се 
оповестява публично и се актуализира 
от Европол на уебсайта на 
агенцията.
4. Мандатът на членовете на 
Научния комитет по обучението е 
със срок пет години. Този мандат не 
може да бъде подновяван и членовете 
могат да бъдат отстранявани от 
длъжност, ако не отговарят на 
критериите за независимост. 
5. Научният комитет по обучението 
избира свой председател и заместник-
председател, чийто мандат е със срок 
пет години. Научният комитет по 
обучението приема позиции с 
обикновено мнозинство. 
Председателят на комитета свиква 
заседания до четири пъти годишно. 
При необходимост председателят 
свиква извънредни заседания по 
собствена инициатива или по искане 
на най-малко четирима от членовете 
на комитета.
6. Изпълнителният директор, 
заместник изпълнителният директор 
по обучението или съответният 
техен представител получава покана 
да присъства на заседанията като 
наблюдател без право на глас.
7. Научният комитет по обучението 
се подпомага от секретар, който е 
служител на Европол, определен от 
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комитета и назначен от 
изпълнителния директор.
8. По-конкретно Научният комитет 
по обучението има следните задачи: 
a) предоставя консултации на 
изпълнителния директор и заместник 
изпълнителния директор по 
обучението при изготвяне на 
годишната работна програма и други 
стратегически документи, за да се 
гарантира тяхното качество от 
научна гледна точка и 
съгласуваността им със съответните 
секторни политики и приоритети на 
Съюза;
б) предоставя независими становища 
и съвети на управителния съвет по 
въпроси, свързани с 
компетентността му;
в) предоставя независими становища 
и съвети относно качеството на 
учебните програми, методите за 
приложно обучение, вариантите за 
учене и новостите в науката;
г) изпълнява всички други 
консултативни задачи, които са 
свързани с научните аспекти на 
работата на Европол в сферата на 
обучението, по искане на 
управителния съвет, на 
изпълнителния директор или на 
заместник изпълнителния директор 
по обучението. 
9. Годишният бюджет на Научния 
комитет по обучението се разпределя 
в отделен бюджетен ред на Европол. 

Or. fr

Изменение 30
Силви Гийом
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Предложение за регламент
Член 57 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четирима заместник изпълнителни 
директори, включително един, който е 
отговорен за обучението, подпомагат 
изпълнителния директор. Заместник 
изпълнителният директор по 
обучението е отговорен за 
управлението на Школата към 
Европол и за дейностите ѝ. 
Изпълнителният директор определя 
задачите на другите заместник 
изпълнителни директори.

1. Трима заместник изпълнителни 
директори подпомагат изпълнителния 
директор. Изпълнителният директор 
определя задачите на другите заместник 
изпълнителни директори.

Or. fr

Изменение 31
Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 73 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол, създаден с настоящия 
регламент, е универсален 
правоприемник на Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, и на 
Европейския полицейски колеж 
(CEPOL), създаден с Решение 
2005/681/ПВР, по отношение на всички 
сключени от тях договори, поети от 
тях задължения и придобито от тях
имущество.

1. Европол, създаден с настоящия 
регламент, е универсален 
правоприемник на Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, по отношение 
на всички сключени от него договори, 
поети от него задължения и придобито 
от него имущество.

Or. fr

Изменение 32
Силви Гийом
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Предложение за регламент
Член 75 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На директора на CEPOL, назначен 
на основание член 11, параграф 1 от 
Решение 2005/681/ПВР, за оставащия 
период от мандата му се възлагат 
функциите на заместник 
изпълнителен директор на Европол по 
обучението. Останалите условия на 
договора му остават непроменени. 
Ако мандатът изтича след [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент], но преди [датата на 
прилагане на настоящия регламент], 
той автоматично се продължава до 
една година след датата на прилагане 
на настоящия регламент.

заличава се

Or. fr


