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Pozměňovací návrh 22
Carlo Casini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) V zájmu zaručení toho, že Europol 
bude mít odpovědnou a transparentní 
vnitřní organizaci, je s ohledem na článek 
88 Smlouvy o fungování Evropské unie 
nezbytné stanovit způsoby kontroly 
činností Europolu Evropským 
parlamentem, do které jsou 
zapojeny vnitrostátní parlamenty, přičemž 
musí být patřičně zohledněna potřeba 
zajistit důvěrnost operativních informací.

(48) V zájmu dodržení úlohy parlamentů 
při monitorování evropského prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva a politické 
odpovědnosti vnitrostátních parlamentů a 
Evropského parlamentu ohledně 
dodržování a výkonu jejich příslušných 
pravomocí v legislativním procesu, je 
nezbytné, aby Europol měl odpovědnou a 
transparentní vnitřní organizaci. Za tímto 
účelem je s ohledem na článek 88 Smlouvy 
o fungování Evropské unie vhodné stanovit 
způsoby kontroly činností Europolu 
Evropským parlamentem, do které jsou 
zapojeny vnitrostátní parlamenty v souladu 
s ustanoveními o meziparlamentní 
spolupráci uvedenými v hlavě II protokolu 
(č. 1) připojeného ke Smlouvě o Evropské 
unii, přičemž musí být patřičně zohledněna 
potřeba zajistit důvěrnost operativních 
informací.

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zřízení Agentury Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva

Zřízení Agentury Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva (Europol) s cílem zlepšit 
vzájemnou spolupráci donucovacích 
orgánů v Evropské unii, prohlubovat a 
podporovat jejich činnost a vytvořit 
soudržnou evropskou politiku vzdělávání 
a výcviku.

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol) s cílem zlepšit vzájemnou 
spolupráci donucovacích orgánů 
v Evropské unii, prohlubovat a podporovat 
jejich činnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Europol zřízený tímto nařízením 
nahrazuje Europol, který byl zřízen 
rozhodnutím 2009/371/SVV, a akademii 
CEPOL, která byla zřízena rozhodnutím 
2005/681/SVV, a navazuje na ně.

2. Europol zřízený tímto nařízením 
nahrazuje Europol, který byl zřízen 
rozhodnutím 2009/371/SVV, a navazuje na 
něj.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Europol podporuje, rozvíjí, provádí a 
koordinuje vzdělávací činnosti pro 
pracovníky donucovacích orgánů.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výkonný ředitel podává Evropskému 
parlamentu zprávy o plnění svých úkolů, 
je-li o to požádán. Rada může výkonného 
ředitele vyzvat, aby o plnění svých úkolů 
předložil zprávu.

3. Výkonný ředitel podává Evropskému 
parlamentu a vnitrostátním parlamentům 
zprávy o plnění svých úkolů a poskytuje 
veškeré související a relevantní informace, 
a to jak ve fázi přípravy ročního 
pracovního programu, tak při provádění 
hodnocení ex-post, je-li o to požádán.
Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby 
o plnění svých úkolů předložil zprávu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Kapitola 4 – oddíl 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 3 vypouští se
VĚDECKÝ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

A VÝCVIK

Or. fr
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Pozměňovací návrh 29
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se
Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik

1. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik 
je nezávislým poradním orgánem, který 
zaručuje a usměrňuje vědeckou kvalitu 
činnosti Europolu v oblasti vzdělávání a 
výcviku. Výkonný ředitel proto zapojí 
vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik již 
do počáteční fáze přípravy všech 
dokumentů uvedených v článku 15 
v rozsahu, v jakém se týkají vzdělávání a 
výcviku. 
2. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik 
se skládá z jedenácti členů 
dosahujících nejvyšší akademické či 
profesní úrovně v oblastech, na které 
vztahuje kapitola III tohoto nařízení. 
Správní rada jmenuje členy výboru na 
základě transparentní výzvy k podání 
žádostí a výběrového řízení zveřejněných v 
Úředním věstníku Evropské unie. Členové 
správní rady nesmí být členy vědeckého 
výboru pro vzdělávání a výcvik. Členové 
vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik 
jsou nezávislí. Nevyžadují ani nepřijímají 
pokyny od žádné vlády ani jiného 
subjektu.
3. Seznam členů vědeckého výboru pro 
vzdělávání a výcvik zveřejní Europol na 
své internetové stránce a průběžně jej 
aktualizuje.
4. Funkční období členů vědeckého 
výboru pro vzdělávání a výcvik je pět let. 
Nelze jej prodloužit a členové výboru 
mohou být odvoláni, pokud nesplňují 
podmínku nezávislosti. 
5. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik 
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volí předsedu a místopředsedu na funkční 
období pěti let. Stanoviska přijímá prostou 
většinou. Svolává jej jeho předseda až 
čtyřikrát ročně. V případě potřeby svolá 
předseda mimořádné zasedání z vlastního 
podnětu, nebo na žádost nejméně čtyř 
členů výboru.
6. Výkonný ředitel, zástupce výkonného 
ředitele pro vzdělávání a výcvik nebo 
osoby, které je zastupují, se mohou 
účastnit zasedání jako pozorovatelé bez 
hlasovacího práva.
7. Vědeckému výboru pro vzdělávání a 
výcvik je nápomocen tajemník, což je 
zaměstnanec Europolu určený výborem a 
jmenovaný výkonným ředitelem.
8. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik 
zejména: 
a) poskytuje poradenství výkonnému 
řediteli a zástupci výkonného ředitele pro 
vzdělávání a výcvik při přípravě ročního 
pracovního programu a jiných 
strategických dokumentů, aby byla 
zaručena jejich vědecká kvalita a soulad 
s příslušnými odvětvovými politikami a 
prioritami Unie;
b) vypracovává nezávislá stanoviska pro 
správní radu a poskytuje jí poradenství o 
záležitostech ve své působnosti;
c) vypracovává nezávislá stanoviska a 
poskytuje poradenství o kvalitě učebních 
osnov, používaných výukových metodách, 
možnostech výuky a vědeckém vývoji;
d) na žádost správní rady, výkonného 
ředitele či zástupce výkonného ředitele pro 
vzdělávání a výcvik poskytuje veškeré 
další poradenství o vědeckých aspektech 
vzdělávací činnosti Europolu. 
9. Na roční rozpočet vědeckého výboru 
pro vzdělávání a výcvik se vyčlení zvláštní 
rozpočtová položka Europolu. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni 
čtyři zástupci výkonného ředitele, z nichž 
jeden odpovídá za vzdělávání a výcvik. 
Zástupce výkonného ředitele pro 
vzdělávání a výcvik odpovídá za vedení 
Akademie Europolu a řízení její činnosti.
Výkonný ředitel vymezí úkoly ostatních 
zástupců.

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni tři 
zástupci výkonného ředitele. Výkonný 
ředitel vymezí úkoly ostatních zástupců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává 
univerzálním právním nástupcem pro 
všechny smlouvy, které uzavřel, všechny 
závazky, které přijal, a všechen majetek, 
který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 
2009/371/SVV a akademie CEPOL 
zřízená rozhodnutím 2005/681/SVV.

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává 
univerzálním právním nástupcem pro 
všechny smlouvy, které uzavřel, všechny 
závazky, které přijal, a všechen majetek, 
který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 
2009/371/SVV.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ředitel akademie CEPOL, jmenovaný 
na základě čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 
2005/681/SVV, vykonává po zbývající část 
svého funkčního období funkci zástupce 
výkonného ředitele Europolu pro 
vzdělávání a výcvik. Ostatní podmínky 
jeho smlouvy se nemění. Pokud funkční 
období končí po [dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost], ale před [dnem 
použitelnosti tohoto nařízení], 
automaticky se prodlouží na dobu jednoho 
roku ode dne použitelnosti tohoto 
nařízení.

vypouští se

Or. fr


