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Módosítás 22
Carlo Casini

Rendeletre irányuló javaslat 
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Europol teljes mértékben elszámoltatható 
és átlátható belső szervezet legyen, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
88. cikke fényében előírásokat kell 
megállapítani az Europol tevékenységeinek 
Európai Parlament és nemzeti palamentek
általi ellenőrzésére vonatkozóan, 
figyelembe véve annak szükségességét, 
hogy védjék az operatív információk 
bizalmasságát

(48) A parlamentek által a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség ellenőrzésében 
betöltött szerep, valamint a nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament 
által a jogalkotási folyamatban őket 
megillető hatáskörök tiszteletben 
tartásával és gyakorlásával kapcsolatban 
ellátott politikai feladatkörök tiszteletben 
tartása érdekében szükséges, hogy az 
Europol teljes mértékben elszámoltatható 
és átlátható belső szervezet legyen. E 
célból az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 88. cikke fényében, valamint az 
európai uniós szerződésekhez csatolt (1. 
sz.) jegyzőkönyv II. címében 
meghatározott parlamentközi 
együttműködésre vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően, előírásokat 
kell megállapítani az Europol 
tevékenységeinek Európai Parlament és 
nemzeti parlamentek általi ellenőrzésére 
vonatkozóan, figyelembe véve annak 
szükségességét, hogy védjék az operatív 
információk bizalmasságát.

Or. it

Módosítás 23
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bűnüldözési Együttműködés és képzés A bűnüldözési Együttműködés európai 
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európai ügynökségének létrehozása ügynökségének létrehozása

Or. fr

Módosítás 24
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létrejön A Bűnüldözési 
Együttműködés És Képzés Európai 
Ügynöksége (Europol) az Európai Unió 
bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös 
Együttműködés fejlesztése, fellépéseik 
megerősítése és támogatása, valamint 
átfogó európai képzési politika biztosítása 
céljából.

(1) Létrejön A Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Ügynöksége
(Europol) az Európai Unió bűnüldöző 
hatóságai közötti kölcsönös 
Együttműködés fejlesztése, fellépéseik 
megerősítése és támogatása.

Or. fr

Módosítás 25
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 
2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozat által 
létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok
jogutódja.

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 
2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol helyébe lép, és annak jogutódja

Or. fr

Módosítás 26
Sylvie Guillaume
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Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Europol képzési tevékenységeket 
támogat, fejleszt, nyújt és koordinál a 
bűnüldözési szervek tagjai számára.

törölve

Or. fr

Módosítás 27
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ügyvezető igazgató felkérésre 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek 
feladatai ellátásáról. A Tanács 
felszólíthatja az ügyvezető igazgatót, hogy 
számoljon be tevékenységeiről.

Az ügyvezető igazgató felkérésre jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a nemzeti 
parlamenteknek feladatai ellátásáról, és az 
éves munkaprogram előkészítése, 
valamint az utólagos értékelés során 
rendelkezésre bocsátja az ezzel 
kapcsolatos összes lényeges információt.
A Tanács felszólíthatja az ügyvezető 
igazgatót, hogy számoljon be 
tevékenységeiről.

Or. fr

Módosítás 28
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
IV fejezet – 3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. SZAKASZ törölve
TUDOMÁNYOS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG
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Or. fr

Módosítás 29
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
Tudományos képzési bizottság

(1) A tudományos képzési bizottság olyan 
független tanácsadó testület, amely az 
Europol képzéssel kapcsolatos 
munkájának tudományos minőségét 
garantálja és irányítja. E célból az 
ügyvezető igazgató korán bevonja a 
tudományos képzési bizottságot a 14. 
cikkben említett valamennyi dokumentum 
összeállításába, amennyiben azok a 
képzést érintik. 
(2) A tudományos képzési bizottság az e 
rendelet III. fejezetében felölelt területeket 
érintő legmagasabb akadémiai vagy 
szakmai körök tizenegy képviselőjéből áll. 
Az igazgatótanács az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett, átlátható 
pályázati felhívással és kiválasztási 
eljárással jelöli ki a tagokat. Az 
igazgatótanács tagjai nem tagjai a 
tudományos képzési bizottságnak. A 
tudományos képzési bizottság tagjai 
független személyek. Semmilyen 
kormánytól vagy más szervtől sem 
kérhetnek vagy fogadhatnak el utasítást.
(3) Az Europol közzéteszi honlapján a 
tudományos képzési bizottság tagjainak 
listáját, és azt rendszeresen frissíti.
(4) A tudományos képzési bizottság 
tagjainak hivatali ideje öt évre szól. E 
hivatali idő nem hosszabbítható meg, és 
tagjai felmenthetők, amennyiben nem 
felelnek meg a függetlenség feltételeinek. 
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(5) A tudományos képzési bizottság öt éves 
hivatali időre megválasztja elnökét és 
alelnökét. Állásfoglalásait egyszerű 
többséggel fogadja el. A bizottságot az 
elnök évente egy-négy alkalommal hívja 
össze. Szükség esetén az elnök saját 
kezdeményezésére vagy a bizottság 
legalább négy tagjának kérésére 
rendkívüli üléseket hív össze.
(6) Az ügyvezető igazgatót, a képzésért 
felelős ügyvezetőigazgató-helyettest vagy 
képviselőiket szavazati joggal nem 
rendelkező megfigyelőként hívják meg az 
ülésekre.
(7) A tudományos képzési bizottságot egy, 
a bizottság által kijelölt vagy az ügyvezető 
igazgató által kinevezett titkár segíti, aki 
az Europol személyzetének tagja.
(8) A tudományos képzési bizottság 
különösen az alábbiakat látja el: 
a) tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak 
és a képzésért felelős ügyvezetőigazgató-
helyettesnek az éves munkaprogram és 
egyéb stratégiai dokumentumok 
összeállításához, azok tudományos 
minőségének és a vonatkozó uniós ágazati 
politikákkal és prioritásokkal való 
koherenciájának biztosítása érdekében;
b) független véleményt és tanácsot nyújt 
az igazgatótanácsnak a hatáskörébe 
tartozó kérdésekben;
c) független véleményt és tanácsot nyújt a 
tanterv, az alkalmazott tanulási 
módszerek, tanulási lehetőségek 
minőségéről és a tudományos 
fejleményekről;
d) az igazgatótanács, az ügyvezető 
igazgató, vagy a képzésért felelős 
ügyvezetőigazgató-helyettes kérésére ellát 
minden egyéb olyan tanácsadási feladatot, 
ami fontos az Europol képzéssel 
kapcsolatos tevékenysége tudományos 
vonatkozásai szempontjából. 
(9) A tudományos képzési bizottság éves 
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költségvetését az Europol önálló 
költségvetési tételében különítik el. 

Or. fr

Módosítás 30
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót négy – köztük 
egy képzésért felelős – ügyvezetőigazgató-
helyettes segíti. A képzésért felelő 
ügyvezetőigazgató-helyettes felelős az 
Europol Akadémia igazgatásáért és 
tevékenységeiért. A többiek feladatait az 
ügyvezető igazgató határozza meg.

(1) Az ügyvezető igazgatót három
ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. A 
többiek feladatait az ügyvezető igazgató 
határozza meg.

Or. fr

Módosítás 31
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az 
általános jogutód valamennyi, a 
2009/371/IB határozattal létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozattal 
létrehozott CEPOL által kötött szerződés, 
az általuk vállalt felelősség, és a 
megszerzett ingatlanok tekintetében.

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az 
általános jogutód valamennyi, a 
2009/371/IB határozattal létrehozott 
Europol által kötött szerződés, az általa
vállalt felelősség, és a megszerzett 
ingatlanok tekintetében.

Or. fr
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Módosítás 32
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat 
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Hátralevő hivatali idejére a CEPOL 
2005/681/IB határozat 11. cikkének (1) 
bekezdése alapján kinevezett igazgatóját 
jelölik ki az Europol képzésért felelős 
ügyvezetőigazgató-helyettes feladatainak 
ellátására. A szerződés egyéb feltételei 
nem változnak. Amennyiben a hivatali idő 
[e rendelet hatályba lépésének napja] 
után, de [e rendelet alkalmazása 
megkezdésének napja] előtt jár le, hivatali 
idejét az e rendelet alkalmazásának 
időpontjától számított egy évig 
automatikusan meg kell hosszabbítani.

törölve

Or. fr


