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Pozmeňujúci návrh 22
Carlo Casini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Na zabezpečenie toho, aby bol 
Europol plne zodpovednou 
a transparentnou organizáciou, je 
nevyhnutné – vzhľadom na článok 88 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie –
stanoviť postupy kontroly činností 
Europolu Európskym parlamentom, na 
ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, 
pričom treba riadne zohľadniť potrebu 
zaistiť rešpektovanie dôvernej povahy 
operačných informácií.

(48) V záujme rešpektovania úlohy 
parlamentov v oblasti monitorovania 
európskeho priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, ako aj politickej 
zodpovednosti národných parlamentov 
a Európskeho parlamentu , pokiaľ ide 
o dodržiavanie a vykonávanie ich 
príslušných právomocí v rámci 
legislatívneho procesu, je vhodné, aby bol 
Europol plne zodpovednou 
a transparentnou organizáciou. Na tento 
účel je so zreteľom na článok 88 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie vhodné
stanoviť postupy kontroly činností 
Europolu Európskym parlamentom, na 
ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty
v súlade s ustanoveniami 
o medziparlamentnej spolupráci 
uvedenými v hlave II Protokolu (č. 1),
ktorý je pripojený k zmluvám EÚ, pričom 
treba riadne zohľadniť potrebu zaistiť 
rešpektovanie dôvernej povahy operačných 
informácií.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 23
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zriadenie agentúry Európskej únie pre 
spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti 
presadzovania práva

Zriadenie agentúry Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej 
únie pre spoluprácu a odbornú prípravu
v oblasti presadzovania práva (ďalej len
„Europol“) s cieľom zlepšiť vzájomnú 
spoluprácu medzi orgánmi presadzovania 
práva v Európskej únii, posilniť 
a podporovať ich opatrenia, ako aj 
vypracovať jednotnú európsku politiku 
odbornej prípravy v tejto oblasti.

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej 
únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (ďalej len „Europol“) 
s cieľom zlepšiť vzájomnú spoluprácu 
medzi orgánmi presadzovania práva 
v Európskej únii a posilniť a podporovať 
ich opatrenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia 
nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 
2009/371/SVV a CEPOL zriadený 
rozhodnutím 2005/681/SVV a je ich 
nástupcom.

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia 
nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 
2009/371/SVV.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Sylvie Guillaume
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Europol podporuje, rozvíja, 
uskutočňuje a koordinuje činnosti 
odbornej prípravy príslušníkov orgánov 
presadzovania práva.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie 
Európskemu parlamentu správy o plnení 
svojich povinností. Rada môže vyzvať 
výkonného riaditeľa, aby podal správu 
o plnení svojich povinností.

3. Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie 
Európskemu parlamentu a národným 
parlamentom správy o plnení svojich 
povinností a poskytuje všetky súvisiace 
relevantné informácie tak vo fáze prípravy 
ročného pracovného programu, ako aj pri 
vykonávaní hodnotenia ex post. Rada 
môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby 
podal správu o plnení svojich povinností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Kapitola 4 – oddiel 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ODDIEL 3 vypúšťa sa
VEDECKÝ VÝBOR PRE ODBORNÚ 

PRÍPRAVU
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 20 vypúšťa sa
Vedecký výbor pre odbornú prípravu

1. Vedecký výbor pre odbornú prípravu je 
nezávislým poradným orgánom, ktorý 
zaručuje a usmerňuje vedeckú kvalitu 
činností Europolu v oblasti odbornej 
prípravy. Na tento účel výkonný riaditeľ 
zapája vedecký výbor pre odbornú 
prípravu v už počiatočnej fáze do prípravy 
všetkých dokumentov uvedených v článku 
14, pokiaľ sa týkajú odbornej prípravy. 
2. Vedecký výbor pre odbornú prípravu 
tvorí 11 osôb, ktoré v oblastiach 
obsiahnutých v kapitole III tohto 
nariadenia požívajú veľkú úctu na 
akademickom alebo profesionálnom poli 
pôsobnosti. Správna rada vymenúva 
členov po transparentnej výzve na 
predkladanie žiadostí a výberovom 
konaní, ktoré sa uverejňujú v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Členovia 
správnej rady nemôžu byť členmi 
vedeckého výboru pre odbornú prípravu. 
Členovia vedeckého výboru pre odbornú 
prípravu sú nezávislí. Nesmú požadovať 
ani prijímať pokyny od žiadnej vlády 
alebo akéhokoľvek iného orgánu.
3. Zoznam členov vedeckého výboru pre 
odbornú prípravu Europol zverejňuje na 
svojej internetovej stránke a aktualizuje 
ho.
4. Funkčné obdobie členov vedeckého 
výboru pre odbornú prípravu je päť 
rokov. Toto funkčné obdobie nie je 
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obnoviteľné a členovia výboru môžu byť 
zbavení funkcie, ak nespĺňajú kritériá 
nezávislosti. 
5. Vedecký výbor pre odbornú prípravu si 
volí svojho predsedu a podpredsedu na 
funkčné obdobie päť rokov. Stanoviská 
prijíma jednoduchou väčšinou. Zvoláva 
ho predseda najviac štyrikrát ročne. 
V prípade potreby zvoláva predseda 
z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie 
aspoň štyroch členov výboru mimoriadne 
zasadnutia.
6. Výkonný riaditeľ, zástupca výkonného 
riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy 
alebo ich zástupcovia sú prizvaní na 
zasadnutia ako nehlasujúci pozorovatelia.
7. Vedeckému výboru pre odbornú 
prípravu pomáha tajomník, ktorý je 
zamestnancom Europolu a ktorého určil 
výbor a vymenoval výkonný riaditeľ.
8. Vedecký výbor pre odbornú prípravu 
predovšetkým: 
(a) poskytuje poradenstvo výkonnému 
riaditeľovi a zástupcovi výkonného 
riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy pri 
vypracovávaní návrhov na ročný 
pracovný program a ďalších strategických 
dokumentov s cieľom zabezpečiť ich 
vedeckú kvalitu a súlad s príslušnými 
sektorovými politikami a prioritami Únie;
(b) poskytuje nezávislé stanovisko 
a poradenstvo správnej rade v otázkach, 
ktoré spadajú do kompetencií výboru;
(c) poskytujú nezávislé stanovisko 
a poradenstvo ku kvalite učebných 
plánov, k uplatňovaným učebným 
metódam, študijným možnostiam 
a vedeckému rozvoju;
(d) na požiadanie správnej rady alebo 
výkonného riaditeľa alebo zástupcu 
výkonného riaditeľa pre oblasť odbornej 
prípravy vykonáva všetky ostatné 
poradenské úlohy týkajúce sa vedeckých 
aspektov činnosti Europolu súvisiacej 
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s odbornou prípravou. 
9. Ročný rozpočet vedeckého výboru pre 
odbornú prípravu sa vyčlení ako osobitný 
rozpočtový riadok v rámci rozpočtu 
Europolu. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú štyria
zástupcovia výkonného riaditeľa, z ktorých 
jeden je zodpovedný za odbornú prípravu.
Zástupca výkonného riaditeľa pre 
odbornú prípravu zodpovedá za riadenie 
Akadémie Europolu a jej činností. Úlohy 
ostatných zástupcov vymedzí výkonný 
riaditeľ.

1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú traja
zástupcovia výkonného riaditeľa. Úlohy 
ostatných zástupcov vymedzí výkonný 
riaditeľ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Europol, ako ho zriaďuje toto 
nariadenie, je všeobecným právnym 
nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré
uzavreli, všetky záväzky, ktoré prijali, 
a majetok, ktorý nadobudli Europol 
zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV
a Európska policajná akadémia zriadená 
rozhodnutím 2005/681/SVV.

1. Europol, ako ho zriaďuje toto 
nariadenie, je všeobecným právnym 
nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré
uzavrel, všetky záväzky, ktoré prijal, 
a majetok, ktorý nadobudol Europol 
zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Sylvie Guillaume

Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Riaditeľ Európskej policajnej akadémie 
vymenovaný na základe článku 11 ods. 1 
rozhodnutia 2005/681/SVV vykonáva do 
konca svojho funkčného obdobia funkcie 
zástupcu výkonného riaditeľa Europolu 
pre odbornú prípravu. Ostatné podmienky 
jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa 
jeho funkčné obdobie končí po [dni 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia], ale pred [dňom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia], 
automaticky sa predĺži do jedného roku po 
dni začatia uplatňovania tohto 
nariadenia.

vypúšťa sa

Or. fr


