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Alteração 22
Carlo Casini

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de assegurar a plena 
responsabilidade e transparência da 
Europol, é necessário, tendo em conta o 
artigo 88.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
estabelecer as modalidades de controlo das 
atividades da Europol pelo Parlamento 
Europeu em conjunto com os parlamentos 
nacionais, tendo devidamente em conta a 
necessidade de salvaguardar a 
confidencialidade das informações 
operacionais.

(48) A fim de respeitar o papel dos 
parlamentos na monitorização do Espaço 
Europeu de Liberdade, Segurança e 
Justiça e as responsabilidades políticas 
dos parlamentos nacionais e do 
Parlamento Europeu no cumprimento e 
exercício dos respetivos poderes no 
processo legislativo, é necessário
assegurar a plena responsabilidade e 
transparência da Europol. Para este efeito, 
tendo em conta o artigo 88.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
é necessário estabelecer as modalidades de 
controlo das atividades da Europol pelo 
Parlamento Europeu em conjunto com os 
parlamentos nacionais, nos termos das 
disposições sobre a cooperação 
interparlamentar definidas no título II do 
protocolo (n.º 1) anexo aos tratados da 
União Europeia, tendo devidamente em 
conta a necessidade de salvaguardar a 
confidencialidade das informações 
operacionais.

Or. it

Alteração 23
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Criação da Agência da União Europeia 
para a Cooperação e a Formação Policial

Criação da Agência da União Europeia 
para a Cooperação Policial

Or. fr
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Alteração 24
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada a Agência da União Europeia 
para a Cooperação e a Formação Policial 
(Europol) com o objetivo de melhorar a 
cooperação mútua entre as autoridades 
policiais na União Europeia, reforçar e 
apoiar as suas ações e assegurar um 
programa europeu coerente em matéria 
de formação policial.

1. É criada a Agência da União Europeia 
para a Cooperação Policial (Europol) com 
o objetivo de melhorar a cooperação mútua 
entre as autoridades policiais na União 
Europeia, reforçar e apoiar as suas ações.

Or. fr

Alteração 25
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, substitui e sucede à Europol 
criada pela Decisão 2009/371/JAI e à 
CEPOL criada pela Decisão 
2005/681/JAI.

2. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, substitui e sucede à Europol 
criada pela Decisão 2009/371/JAI.

Or. fr

Alteração 26
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Europol deve apoiar, desenvolver, 
assegurar e coordenar atividades de 

Suprimido
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formação para agentes com funções 
coercivas.

Or. fr

Alteração 27
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O diretor executivo presta informações 
ao Parlamento Europeu sobre o 
desempenho das suas funções, sempre que 
para tal seja convidado. O Conselho pode 
convidar o diretor executivo a prestar 
informações sobre o desempenho das suas 
funções.

3. O diretor executivo presta informações 
ao Parlamento Europeu e aos parlamentos 
nacionais sobre o desempenho das suas 
funções e fornece todas as informações 
pertinentes tanto na fase de preparação 
do programa de trabalho anual como na 
fase da elaboração da avaliação ex post, 
sempre que para tal seja convidado. O 
Conselho pode convidar o diretor 
executivo a prestar informações sobre o 
desempenho das suas funções.

Or. fr

Alteração 28
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Capítulo 4 – Secção 3 – Título

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO 3 Suprimido
COMITÉ CIENTÍFICO PARA A 

FORMAÇÃO

Or. fr

Alteração 29
Sylvie Guillaume
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Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Comité Científico para a Formação

1. O Comité Científico para a Formação 
(a seguir designado «Comité Científico») 
é um órgão consultivo independente que 
assegura e orienta a qualidade científica 
da formação promovida pela Europol. 
Para o efeito, o diretor executivo deve 
associar o Comité na fase precoce de 
elaboração de todos os documentos 
relacionados com a formação referidos no 
artigo 14.º. 
2. O Comité Científico é composto por 11 
especialistas de elevado nível académico 
ou profissional nas matérias abrangidas 
pelo capítulo III do presente regulamento. 
O conselho de administração designa os 
membros do Comité Científico depois de 
um convite para apresentação de 
candidaturas e de um processo de seleção 
transparentes publicados no Jornal 
Oficial da União Europeia. Os membros 
do conselho de administração não podem 
ser membros do Comité Científico. Os 
membros do Comité Científico 
desempenham as suas funções com 
independência, não solicitando nem 
aceitando instruções de qualquer governo 
ou outra entidade.
3. A lista dos membros do Comité 
Científico é publicada e atualizada pela 
Europol no seu sítio Web.
4. A duração do mandato dos membros do 
Comité Científico é de cinco anos. O 
mandato não é renovável e os seus 
membros podem ser destituídos caso não 
preencham os critérios de independência. 
5. O Comité Científico elege o seu 
presidente e o vice-presidente por um 
mandato de cinco anos e adota as suas 
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posições por maioria simples. O Comité 
Científico é convocado pelo seu presidente 
quatro vezes por ano. Se necessário, o 
presidente convoca reuniões 
extraordinárias por sua própria iniciativa 
ou a pedido de, pelo menos, quatro 
membros do Comité.
6. O diretor executivo, o diretor executivo 
adjunto para a formação ou os seus 
representantes são convidados a assistir 
às reuniões na qualidade de observadores 
sem direito de voto.
7. O Comité Científico é assistido por um 
secretário pertencente ao pessoal da 
Europol e que é designado pelo Comité e 
nomeado pelo diretor executivo.
8. Compete ao Comité Científico, 
nomeadamente: 
(a) Aconselhar o diretor executivo e o 
diretor executivo adjunto para a formação 
na elaboração do programa de trabalho 
anual e de outros documentos 
estratégicos, tendo em vista garantir a sua 
qualidade científica e a coerência com as 
políticas setoriais e as prioridades da 
União na matéria;
(b) Emitir pareceres e aconselhamento 
independentes ao conselho de 
administração sobre matérias da sua 
competência;
(c) Emitir pareceres e aconselhamento 
independentes sobre a qualidade dos 
programas curriculares, os métodos de 
aprendizagem aplicados, as opções de 
aprendizagem e a evolução a nível 
científico;
(d) Realizar qualquer outra função 
consultiva relacionada com os aspetos 
científicos do trabalho da Europol em 
matéria de formação que seja solicitada 
pelo conselho de administração, pelo 
diretor executivo ou pelo diretor executivo 
adjunto para a formação. 
9. O orçamento anual do Comité 
Científico é atribuído a uma rubrica 
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orçamental específica da Europol. 

Or. fr

Alteração 30
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O diretor executivo é assistido por 
quatro diretores executivos adjuntos, 
incluindo um responsável pela formação. 
O diretor executivo adjunto para a 
formação é responsável pela gestão da 
Academia Europol e das suas atividades.
O diretor executivo define as atribuições 
dos outros diretores.

1. O diretor executivo é assistido por três
diretores executivos adjuntos. O diretor 
executivo define as atribuições dos outros 
diretores.

Or. fr

Alteração 31
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, é a sucessora jurídica geral 
relativamente a todos os contratos 
celebrados, responsabilidades contraídas e 
património adquirido pela Europol criada 
pela Decisão 2009/371/JAI, bem como 
pela CEPOL criada pela Decisão 
2005/681/JAI.

1. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, é a sucessora jurídica geral 
relativamente a todos os contratos 
celebrados, responsabilidades contraídas e 
património adquirido pela Europol criada 
pela Decisão 2009/371/JAI.

Or. fr
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Alteração 32
Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O diretor da CEPOL nomeado com 
base no artigo 11.º, n.º 1, da Decisão 
2005/681/JAI, desempenha, durante o 
período remanescente do seu mandato, as 
funções do diretor executivo adjunto da 
Europol para a formação. As outras 
condições do seu contrato permanecem 
inalteradas. Se o mandato terminar após 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento], mas antes [data de 
aplicação do presente regulamento], é 
prorrogado automaticamente até um ano 
após a data de aplicação do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. fr


