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Ændringsforslag 22
Carlo Casini

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre, at Europol er en fuldt ud 
ansvarlig og gennemsigtig organisation, er 
det under hensyntagen til artikel 88 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde nødvendigt at fastsætte
procedurerne for Europa-Parlamentets 
kontrol med Europols aktiviteter i 
fællesskab med de nationale parlamenter 
under hensyntagen til nødvendigheden af at 
sikre fortrolighed om operationelle 
oplysninger.

(48) Med henblik på at respektere 
parlamenternes rolle i forbindelse med 
tilsynet med det europæiske område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og de 
nationale parlamenters og Europa-
Parlamentets politiske ansvar for at 
respektere og udøve deres respektive 
beføjelser i lovgivningsprocessen er det 
nødvendigt, at Europol er en fuldt ud 
ansvarlig og gennemsigtig organisation.
Med henblik derpå og under hensyntagen
til artikel 88 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde bør 
procedurerne for Europa-Parlamentets 
kontrol med Europols aktiviteter i 
fællesskab med de nationale parlamenter 
fastsættes i overensstemmelse med 
bestemmelserne om det 
interparlamentariske samarbejde, i afsnit 
II i protokol nr. 1 til Den Europæiske 
Unions traktater under hensyntagen til 
nødvendigheden af at sikre fortrolighed om 
operationelle oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 23
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Oprettelse af EU-agenturet for samarbejde 
og uddannelse inden for retshåndhævelse

Oprettelse af EU-agenturet for samarbejde 
inden for retshåndhævelse
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Or. fr

Ændringsforslag 24
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes herved et EU-agentur for 
samarbejde og uddannelse inden for 
retshåndhævelse (Europol) til at forbedre 
det gensidige samarbejde mellem de 
retshåndhævende myndigheder i Den 
Europæiske Union, til at styrke og støtte 
deres indsats samt til at udforme en 
sammenhængende EU-
uddannelsespolitik.

1. Der oprettes herved et EU-agentur for 
samarbejde inden for retshåndhævelse 
(Europol) til at forbedre det gensidige 
samarbejde mellem de retshåndhævende 
myndigheder i Den Europæiske Union og
til at styrke og støtte deres indsats.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europol, der oprettes ved denne 
forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA, og Cepol, der blev oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA.

2. Det Europol, der oprettes ved denne 
forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Sylvie Guillaume
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europol skal støtte, udvikle, 
gennemføre og koordinere 
uddannelsesaktiviteter for 
retshåndhævende personale.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 27
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Eksekutivdirektøren aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet om udførelsen af sit 
hverv, når han anmodes herom. Rådet kan 
anmode eksekutivdirektøren om at aflægge 
rapport om udførelsen af hans hverv.

3. Eksekutivdirektøren aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og til de nationale 
parlamenter om udførelsen af sit hverv og 
giver alle relevante oplysninger hertil 
både i forberedelsesfasen af det årlige 
arbejdsprogram og under udarbejdelsen 
af den efterfølgende evalueringsrapport, 
når han anmodes herom. Rådet kan 
anmode eksekutivdirektøren om at aflægge 
rapport om udførelsen af hans hverv.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Kapitel 4 – afdeling 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 3 udgår
VIDENSKABELIGT UDVALG FOR 
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UDDANNELSE

Or. fr

Ændringsforslag 29
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Det videnskabelige udvalg for uddannelse
1. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse er et uafhængigt rådgivende 
organ, der sikrer og styrer den 
videnskabelige kvalitet af Europols 
arbejde med uddannelse. Med henblik 
herpå involverer eksekutivdirektøren på et 
tidligt stadium det videnskabelige udvalg 
for uddannelse i udarbejdelsen af alle de i 
artikel 14 nævnte dokumenter i det 
omfang, de vedrører uddannelse. 
2. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse sammensættes af elleve 
personer fra universitetsverdenen eller 
erhvervslivet, der nyder den højeste 
anseelse inden for de fagområder, 
kapitel III i denne forordning vedrører. 
Bestyrelsen udnævner medlemmerne efter 
en gennemsigtig procedure for 
indkaldelse af ansøgninger og udvælgelse, 
der offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende. Bestyrelsens medlemmer 
kan ikke være medlemmer af det 
videnskabelige udvalg for uddannelse. 
Medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg for uddannelse skal være 
uafhængige. De må hverken søge eller 
modtage instrukser fra regeringer eller 
andre organer.
3. Listen over medlemmer af det 
videnskabelige udvalg for uddannelse 
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offentliggøres og ajourføres af Europol på 
dennes internetside.
4. Medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg for uddannelse udnævnes for fem 
år ad gangen. De kan ikke genudnævnes, 
og de kan afsættes, hvis de ikke opfylder 
betingelsen om uafhængighed. 
5. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse vælger sin formand og 
næstformand for fem år ad gangen. Det 
vedtager sine udtalelser med simpelt 
flertal. Det indkaldes af 
udvalgsformanden indtil fire gange om 
året. Hvis det findes nødvendigt, indkalder 
formanden til ekstraordinære møder på 
eget initiativ eller efter anmodning fra 
mindst fire udvalgsmedlemmer.
6. Eksekutivdirektøren og 
viceeksekutivdirektøren for uddannelse 
eller deres respektive stedfortrædere 
indbydes til møderne som observatører 
uden stemmeret.
7. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse bistås af en sekretær fra 
Europols personale, der udpeges af 
udvalget og udnævnes af 
eksekutivdirektøren.
8. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse skal navnlig: 
(a) rådgive eksekutivdirektøren og 
viceeksekutivdirektøren for uddannelse i 
forbindelse med udarbejdelsen af det 
årlige arbejdsprogram og andre 
strategiske dokumenter for at sikre deres 
videnskabelige kvalitet og deres 
sammenhæng med de relevante EU-
politikker og -prioriteter.
(b) afgive uafhængige udtalelser og yde 
rådgivning til bestyrelsen om spørgsmål 
inden for dets ansvarsområde
(c) afgive uafhængige udtalelser og 
rådgivning om kvaliteten af 
uddannelsesplaner, anvendte 
indlæringsmetoder, 
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uddannelsesmuligheder og videnskabelig 
udvikling
(d) udføre andre rådgivningsopgaver, der 
hører ind under de videnskabelige 
aspekter af Europols arbejde med 
uddannelse, efter anmodning fra 
bestyrelsen, eksekutivdirektøren eller 
viceeksekutivdirektøren for uddannelse. 
9. Det årlige budget for det videnskabelige 
udvalg for uddannelse skal bevilges til en 
separat budgetpost for Europol. 

Or. fr

Ændringsforslag 30
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire viceeksekutivdirektører, hvoraf en 
skal være ansvarlig for uddannelse, bistår 
eksekutivdirektøren. 
Viceeksekutivdirektøren for uddannelse 
har ansvaret for ledelsen af 
Europolakademiet og dets virksomhed.
Eksekutivdirektøren fastlægger de andres 
opgaver.

1. Tre viceeksekutivdirektører bistår 
eksekutivdirektøren. Eksekutivdirektøren 
fastlægger de andres opgaver.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europol som oprettet ved denne 
forordning er den generelle successor for 

1. Europol som oprettet ved denne 
forordning er den generelle successor for 
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Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA og for Cepol som oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA, for så vidt 
angår alle aftaler, de har indgået, alle 
forpligtelser, der påhviler dem, og al 
ejendom, de har erhvervet.

Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA, for så vidt angår alle 
aftaler, det har indgået, alle forpligtelser, 
der påhviler det, og al ejendom, det har 
erhvervet.

Or. fr

Ændringsforslag 32
Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktøren for Cepol, der er udnævnt i 
henhold til artikel 11, stk. 1, i afgørelse 
2005/681/RIA, tillægges for den 
resterende del af sin ansættelsesperiode 
ansvarsområderne for Europols 
viceeksekutivdirektør for uddannelse. De 
øvrige vilkår i hans kontrakt fortsætter 
uændret. Hvis embedsperioden udløber 
efter [denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato], men inden [denne 
forordnings anvendelsesdato], forlænges 
den automatisk til et år efter den dato, 
hvorfra denne forordning finder 
anvendelse.

udgår

Or. fr


