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Amendamentul 22
Carlo Casini

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a asigura că Europol este o 
organizație internă pe deplin responsabilă 
și transparentă, este necesar, având în 
vedere articolul 88 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, să se 
instituie procedura de control al 
activităților Europol de către Parlamentul
European, la care parlamentele naționale 
sunt asociate, ținând seama în mod 
corespunzător de necesitatea garantării 
confidențialității informațiilor operaționale.

(48) Pentru a respecta rolul parlamentelor 
în ceea ce privește monitorizarea spațiului 
european de libertate, securitate și justiție 
și responsabilitățile parlamentelor 
naționale și ale Parlamentului European 
în ceea ce privește exercitarea 
competențelor ce le sunt conferite în 
cadrul procesului de legiferare, este 
necesar ca Europol să fie o organizație 
internă pe deplin responsabilă și 
transparentă. În acest scop, având în 
vedere articolul 88 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, trebuie să 
se instituie procedura de control al 
activităților Europol de către Parlamentul 
European, la care parlamentele naționale 
sunt asociate, în conformitate cu 
dispozițiile privind cooperarea 
interparlamentară prevăzute la titlul II al 
Protocolului (nr. 1) anexat la tratatele 
Uniunii Europene, ținând seama în mod 
corespunzător de necesitatea garantării 
confidențialității informațiilor operaționale.

Or. it

Amendamentul 23
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Instituirea Agenției Uniunii Europene 
pentru cooperare și formare în materie de 
aplicare a legii

Instituirea Agenției Uniunii Europene 
pentru cooperare în materie de aplicare a 
legii
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Or. fr

Amendamentul 24
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Agenția Uniunii Europene 
pentru cooperare și formare în materie de 
aplicare a legii (Europol) pentru a 
îmbunătăți cooperarea reciprocă între 
autoritățile de aplicare a legii în Uniunea 
Europeană, pentru a consolida și a susține 
acțiunile acestora, precum și pentru a 
pune în aplicare o politică europeană 
coerentă în domeniul formării.

(1) Se instituie Agenția Uniunii Europene 
pentru cooperare în materie de aplicare a 
legii (Europol) pentru a îmbunătăți 
cooperarea reciprocă între autoritățile de 
aplicare a legii în Uniunea Europeană, 
pentru a consolida și a susține acțiunile 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 25
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Europol, astfel cum este instituit prin 
prezentul regulament, înlocuiește și 
succede Europol, astfel cum a fost instituit 
prin Decizia 2009/371/JAI, și CEPOL, 
astfel cum a fost instituit prin Decizia 
2005/681/JAI.

(2) Europol, astfel cum este instituit prin 
prezentul regulament, înlocuiește și 
succede Europol, astfel cum a fost instituit 
prin Decizia 2009/371/JAI.

Or. fr

Amendamentul 26
Sylvie Guillaume
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Europol sprijină, dezvoltă, desfășoară 
și coordonează activități de formare 
pentru personalul responsabil cu 
aplicarea legii.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 27
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directorul executiv prezintă 
Parlamentului European un raport privind 
modul în care și-a îndeplinit îndatoririle, 
atunci când este invitat să facă acest lucru. 
Consiliul îl poate invita pe directorul 
executiv să prezinte un raport privind 
modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.

(3) Directorul executiv prezintă 
Parlamentului European și parlamentelor 
naționale un raport privind modul în care 
și-a îndeplinit îndatoririle și furnizează 
toate informațiile relevante în legătură cu 
aceasta, atât în etapa de pregătire a 
programului anual de lucru, cât și cu 
ocazia efectuării evaluării ex post, atunci 
când este invitat să facă acest lucru 
Consiliul îl poate invita pe directorul 
executiv să prezinte un raport privind 
modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.

Or. fr

Amendamentul 28
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 3 eliminat
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COMITETUL ȘTIINȚIFIC PENTRU 
FORMARE 

Or. fr

Amendamentul 29
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Comitetul științific pentru formare

(1) Comitetul științific pentru formare este 
un organism consultativ independent care 
garantează și orientează calitatea 
științifică a activității desfășurate de 
Europol în domeniul formării. În acest 
scop, directorul executiv implică din timp 
Comitetul științific pentru formare în 
elaborarea tuturor documentelor 
menționate la articolul 14, în măsura în 
care acestea se referă la formare. 
(2) Comitetul științific pentru formare este 
format din 11 persoane având cel mai 
ridicat nivel de calificare academică sau 
profesională în domeniile care fac 
obiectul capitolului III din prezentul 
regulament. Membrii acestuia sunt numiți 
de Consiliul de administrație în urma 
unei cereri de candidaturi și a unei 
proceduri de selecție transparente care 
urmează să fie publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Membrii 
Consiliului de administrație nu pot fi 
membri ai Comitetului științific pentru 
formare. Membrii Comitetului științific 
pentru formare sunt independenți. Aceștia 
nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni 
din partea vreunui guvern sau alt 
organism.
(3) Lista membrilor Comitetului științific 
pentru formare este făcută publică și este 
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actualizată de Europol pe site-ul său 
internet.
(4) Mandatul membrilor Comitetului 
științific pentru formare este de cinci ani. 
Mandatul nu poate fi reînnoit și poate fi 
revocat în cazul în care membrii nu 
îndeplinesc criteriile de independență. 
(5) Comitetul științific pentru formare își 
alege președintele și vicepreședintele 
pentru un mandat de cinci ani. Comitetul 
științific hotărăște cu majoritate simplă. 
Comitetul științific este convocat de 
președinte de până la patru ori pe an. 
Dacă este necesar, președintele convoacă 
reuniuni extraordinare din proprie 
inițiativă sau la solicitarea a cel puțin 
patru membri ai Comitetului științific.
(6) Directorul executiv, directorul 
executiv adjunct pentru formare sau 
reprezentanții acestora sunt invitați la 
reuniuni în calitate de observatori fără 
drept de vot.
(7) Comitetul științific este asistat de un 
secretar care este membru al personalului 
Europol desemnat de Comitetul științific 
și numit de directorul executiv.
(8) În special, Comitetul științific pentru 
formare: 
(a) oferă consiliere directorului executiv 
și directorului executiv adjunct pentru 
formare în elaborarea programului anual 
de lucru și a altor documente strategice, 
în scopul de a asigura calitatea științifică 
și coerența acestora cu politicile și 
prioritățile sectoriale relevante ale 
Uniunii;
(b) emite avize independente pentru 
Consiliul de administrație și îi consiliază 
pe membrii acestuia cu privire la 
aspectele care se încadrează în domeniul 
său de competență;
(c) emite avize independente și oferă 
consiliere cu privire la calitatea 
programelor, metodele de învățare 
aplicate, opțiunile de învățare și evoluțiile 
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științifice;
(d) îndeplinește orice altă sarcină 
consultativă având legătură cu aspectele 
științifice ale activității Europol 
referitoare la formare care este solicitată 
de Consiliul de administrație sau de 
directorul executiv sau de directorul 
executiv adjunct pentru formare. 
(9) Bugetul anual al Comitetului științific 
pentru formare este alocat unei linii 
bugetare individuale a Europol. 

Or. fr

Amendamentul 30
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv este asistat de patru
directori executivi adjuncți, inclusiv unul 
care răspunde de formare. Directorul 
executiv adjunct pentru formare răspunde 
de gestionarea Academiei Europol și a 
activităților acesteia. Sarcinile celorlalți 
directori executivi adjuncți sunt definite de 
directorul executiv.

(1) Directorul executiv este asistat de trei
directori executivi adjuncți. Sarcinile 
celorlalți directori executivi adjuncți sunt 
definite de directorul executiv.

Or. fr

Amendamentul 31
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Europol, astfel cum a fost instituit prin 
prezentul regulament, este succesorul 
juridic general în ceea ce privește toate 

(1) Europol, astfel cum a fost instituit prin 
prezentul regulament, este succesorul 
juridic general în ceea ce privește toate 
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contractele încheiate, obligațiile asumate și 
proprietățile achiziționate de Europol, 
astfel cum a fost instituit prin Decizia 
2009/371/JAI, și CEPOL, astfel cum a fost 
instituit în temeiul Deciziei 2005/681/JAI.

contractele încheiate, obligațiile asumate și 
proprietățile achiziționate de Europol, 
astfel cum a fost instituit prin Decizia 
2009/371/JAI.

Or. fr

Amendamentul 32
Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directorul executiv al CEPOL, numit 
în baza articolului 11 alineatul (1) din 
Decizia 2005/681/JAI, este numit, pentru 
perioada rămasă din mandatul său, în 
funcția de director executiv adjunct 
pentru formare al Europol. Celelalte 
condiții ale contractului rămân 
neschimbate. Dacă mandatul său se 
încheie după [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], dar înainte de 
[data de la care se aplică prezentul 
regulament], acesta se prelungește 
automat până la un an după data de la 
care se aplică prezentul regulament.

eliminat

Or. fr


