
AM\1001303PL.doc PE516.853v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2013/0091(COD)

5.9.2013

POPRAWKI
22 - 32

Projekt opinii
Alexandra Thein
(PE513.290v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w 
Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 
2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))



PE516.853v01-00 2/9 AM\1001303PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\1001303PL.doc 3/9 PE516.853v01-00

PL

Poprawka 22
Carlo Casini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) W celu dopilnowania, by Europol był 
w pełni rozliczalną i przejrzystą 
organizacją międzynarodową, konieczne 
jest, w świetle art. 88 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ustanowienie procedur kontroli działań 
Europolu przez Parlament Europejski wraz 
z parlamentami narodowymi, 
uwzględniając potrzebę zachowania 
poufnego charakteru informacji 
operacyjnych.

(48) W celu poszanowania roli 
parlamentów w ramach monitorowania 
europejskiej przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz 
odpowiedzialności politycznej 
parlamentów narodowych i Parlamentu 
Europejskiego w zakresie poszanowania i 
wykonywania ich uprawnień w procesie 
ustawodawczym niezbędne jest, by 
Europol był w pełni rozliczalną i 
przejrzystą organizacją międzynarodową. 
W tym celu, w świetle art. 88 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy 
ustanowić procedury kontroli działań 
Europolu przez Parlament Europejski wraz 
z parlamentami narodowymi, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi współpracy 
międzyparlamentarnej określonymi w 
tytule II protokołu (nr 1) załączonego do 
traktatów UE, uwzględniając potrzebę 
zachowania poufnego charakteru 
informacji operacyjnych.

Or. it

Poprawka 23
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Ustanowienie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa

Ustanowienie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa

Or. fr
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Poprawka 24
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w 
Dziedzinie Egzekwowania Prawa 
(Europol) w celu poprawy wzajemnej 
współpracy organów ścigania w Unii 
Europejskiej, intensyfikacji i wspierania 
ich działań oraz prowadzenia jednolitej 
europejskiej polityki w zakresie ich 
szkoleń.

1. Niniejszym ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) w celu 
poprawy wzajemnej współpracy organów 
ścigania w Unii Europejskiej, 
intensyfikacji i wspierania ich działań.

Or. fr

Poprawka 25
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i 
CEPOL ustanowiony decyzją 
2005/681/WSiSW i jest ich następcą 
prawnym.

2. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i 
jest jego następcą prawnym.

Or. fr

Poprawka 26
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europol wspiera, rozwija, prowadzi i 
koordynuje działania szkoleniowe 
przeznaczone dla funkcjonariuszy 
organów ścigania.

skreślony

Or. fr

Poprawka 27
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor wykonawczy na wezwanie 
Parlamentu Europejskiego informuje go o 
wykonywaniu swoich obowiązków. Rada 
może wezwać dyrektora wykonawczego do 
poinformowania jej o wykonywaniu 
swoich obowiązków.

3. Dyrektor wykonawczy – jeżeli zostanie 
o to poproszony – przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i 
parlamentom narodowym sprawozdanie z 
realizacji powierzonych mu zadań oraz 
dostarcza wszystkie istotne informacje na
ten temat, zarówno na etapie 
przygotowania rocznego programu prac, 
jak i podczas przeprowadzania oceny ex-
post. Rada może wezwać dyrektora 
wykonawczego do poinformowania jej o 
wykonywaniu swoich obowiązków.

Or. fr

Poprawka 28
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 4 – sekcja 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 3 skreślony
KOMITET NAUKOWY DS. SZKOLEŃ
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Or. fr

Poprawka 29
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Komitet Naukowy ds. Szkoleń

1. Komitet Naukowy ds. Szkoleń jest 
niezależnym organem doradczym 
gwarantującym wartość naukową 
działalności szkoleniowej Europolu i 
kierującym tą działalnością. W tym celu 
dyrektor wykonawczy angażuje Komitet 
Naukowy ds. Szkoleń na wczesnym etapie 
przygotowywania wszelkich dokumentów, 
o których mowa w art. 14, w zakresie, w 
jakim dotyczą one szkoleń. 
2. Komitet Naukowy ds. Szkoleń liczy 
jedenastu członków reprezentujących 
najwyższe standardy akademickie lub 
zawodowe w dziedzinach określonych w 
rozdziale III niniejszego rozporządzenia. 
Zarząd mianuje członków Komitetu w 
wyniku przejrzystej procedury zgłoszeń i 
wyboru, która publikowana jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Członkowie zarządu nie są członkami 
Komitetu Naukowego ds. Szkoleń. 
Członkowie Komitetu Naukowego ds. 
Szkoleń są niezależni. Członkowie 
Komitetu nie zwracają się o instrukcje do 
żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego 
organu ani nie przyjmują od nich takich 
instrukcji.
3. Europol podaje do wiadomości 
publicznej i uaktualnia wykaz członków 
Komitetu Naukowego ds. Szkoleń na 
swojej stronie internetowej.
4. Kadencja członków Komitetu 
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Naukowego ds. Szkoleń trwa pięć lat. 
Kadencja ta nie ulega przedłużeniu, a 
członkowie Komitetu mogą zostać 
odwołani z urzędu, jeśli nie spełniają 
kryterium niezależności. 
5. Komitet Naukowy ds. Szkoleń wybiera 
swojego przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego na kadencję pięciu lat. 
Przyjmuje te stanowiska zwykłą 
większością głosów. Zwoływany jest przez 
przewodniczącego do czterech razy w 
roku. W razie konieczności 
przewodniczący z własnej inicjatywy lub 
na wniosek przynajmniej czterech 
członków Komitetu zwołuje posiedzenia 
nadzwyczajne.
6. Dyrektor wykonawczy, zastępca 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń lub 
ich przedstawiciele zapraszani są na 
posiedzenia jako obserwatorzy bez prawa 
głosu.
7. Komitet Naukowy ds. Szkoleń jest 
wspierany przez sekretarza, który jest 
członkiem personelu Europolu 
wyznaczonym przez Komitet i powołanym 
przez dyrektora wykonawczego.
8. Komitet Naukowy ds. Szkoleń w 
szczególności: 
a) doradza dyrektorowi wykonawczemu 
oraz zastępcy dyrektora wykonawczego ds. 
szkoleń przy przygotowaniu rocznego 
programu prac i innych dokumentów 
strategicznych, aby zapewnić ich jakość 
naukową i spójność z odpowiednimi 
strategiami i priorytetami sektorowymi 
Unii;
b) udziela zarządowi niezależnej opinii i 
doradztwa na temat kwestii leżących w 
jego gestii;
c) udziela niezależnej opinii i doradztwa 
na temat jakości programów szkoleń, 
stosowanych metod nauki, możliwości 
uczenia się i rozwoju naukowego;
d) prowadzi wszelkie inne działania 
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doradcze, które należą do naukowych 
aspektów działalności Europolu związanej 
ze szkoleniami, o jakie wniesie zarząd, 
dyrektor wykonawczy lub zastępca 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń. 
9. Roczny budżet Komitetu Naukowego ds. 
Szkoleń przeznaczany jest na 
indywidualną pozycję budżetową 
Europolu. 

Or. fr

Poprawka 30
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektora wykonawczego wspiera 
czterech zastępców dyrektora 
wykonawczego, w tym jeden 
odpowiedzialny za szkolenia. Zastępca 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń jest 
odpowiedzialny za zarządzanie Akademią 
Europolu i jej działaniami.  Dyrektor 
wykonawczy określa zadania pozostałych 
zastępców.

1. Dyrektora wykonawczego wspiera
trzech zastępców dyrektora 
wykonawczego. Dyrektor wykonawczy 
określa zadania pozostałych zastępców.

Or. fr

Poprawka 31
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem jest ogólnym następcą 
prawnym w odniesieniu do wszystkich 
zawartych umów, zaciągniętych 

1. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem jest ogólnym następcą 
prawnym w odniesieniu do wszystkich 
zawartych umów, zaciągniętych 
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zobowiązań i praw nabytych przez Europol 
ustanowiony decyzją Rady 
2009/371/WSiSW oraz CEPOL 
ustanowione decyzją Rady 
2005/681/WSiSW.

zobowiązań i praw nabytych przez Europol 
ustanowiony decyzją Rady 
2009/371/WSiSW.

Or. fr

Poprawka 32
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor wykonawczy CEPOL-u, 
mianowany na podstawie art. 11 ust. 1 
decyzji Rady 2005/681/WSiSW, jest przez 
pozostały okres swojej kadencji zastępcą 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń w 
Europolu. Pozostałe warunki jego umowy 
pozostają bez zmian. Jeżeli koniec 
kadencji następuje po dniu [data wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] ale 
przed dniem [data rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia], zostaje ona 
automatycznie przedłużona o jeden rok od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. fr


