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Ändringsförslag 22
Carlo Casini

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att Europol ska bli en fullt 
ansvarig och öppen inre organisation är 
det, mot bakgrund av artikel 88 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
nödvändigt att fastställa bestämmelser om 
Europaparlamentets och de nationella 
parlamentens kontroll av Europols 
verksamhet, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till behovet av sekretess för 
operativa uppgifter.

(48) För att respektera parlamentens roll i 
övervakningen av det europeiska området 
med frihet, säkerhet och rättvisa, liksom 
de nationella parlamentens och 
Europaparlamentets politiska 
ansvarsområden när det gäller respekten 
för och utövandet av deras respektive 
befogenheter i lagstiftningsförfarandet 
bör Europol vara en fullt ansvarig och 
öppen inre organisation. I detta syfte är det, 
mot bakgrund av artikel 88 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,
lämpligt att fastställa bestämmelser om 
Europaparlamentets och de nationella 
parlamentens kontroll av Europols 
verksamhet, i överensstämmelse med 
bestämmelserna om interparlamentariskt 
samarbete i avdelning II i protokoll nr 1, 
fogat till EU:s fördrag, samtidigt som 
vederbörlig hänsyn tas till behovet av 
sekretess för operativa uppgifter.

Or. it

Ändringsförslag 23
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Inrättande av Europeiska unionens byrå 
för samarbete och fortbildning inom 
brottsbekämpning

Inrättande av Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning
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Or. fr

Ändringsförslag 24
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En EU-byrå för samarbete och 
fortbildning inom brottsbekämpning 
(Europol) inrättas härmed för att förbättra 
det ömsesidiga samarbetet mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna inom 
Europeiska unionen i syfte att stärka och 
stödja deras insatser samt för att 
tillhandahålla en sammanhängande 
europeisk fortbildningspolitik.

1. En EU-byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) inrättas 
härmed för att förbättra det ömsesidiga 
samarbetet mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna inom Europeiska unionen i 
syfte att stärka och stödja deras insatser.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ska ersätta och efterträda 
Europol, såsom den inrättades genom 
beslut 2009/371/RIF, och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF.

2. Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ska ersätta och efterträda 
Europol, såsom det inrättades genom beslut 
2009/371/RIF.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europol ska stödja, utveckla, 
genomföra och samordna utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 27
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den verkställande direktören ska på 
uppmaning rapportera till 
Europaparlamentet om resultatet av sitt 
arbete. Rådet får också uppmana den 
verkställande direktören att rapportera om 
resultatet av sitt arbete.

3. Den verkställande direktören ska på 
uppmaning rapportera till 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten om resultatet av sitt arbete
och tillhandahålla all relevant tillhörande 
information, såväl under utarbetandet av 
det årliga arbetsprogrammet som under 
efterhandsutvärderingen. Rådet får också 
uppmana den verkställande direktören att 
rapportera om resultatet av sitt arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3 utgår
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VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN FÖR 
FORTBILDNING

Or. fr

Ändringsförslag 29
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Vetenskapliga kommittén för fortbildning
1. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska vara ett oberoende 
rådgivande organ som garanterar och 
ställer upp kvalitetsmålen för Europols 
fortbildningsarbete. För detta ändamål 
ska den verkställande direktören 
inbegripa vetenskapliga kommittén för 
fortbildning på ett tidigt stadium i 
förberedelserna av alla dokument som 
avses i artikel 14 i den mån kontrollerna 
gäller fortbildning.
2. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska bestå av 11 personer av 
högsta akademiska eller professionella 
rang inom de ämnen som omfattas av 
kapitel III i föreliggande förordning. 
Styrelsen ska utse ledamöterna genom en 
öppen infordran av intresseanmälningar 
och ett öppet urvalsförfarande som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Styrelseledamöter får 
inte vara ledamöter av den vetenskapliga 
kommittén för fortbildning. Den 
vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
agera oberoende. De får varken be om 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.
3. Europol får offentliggöras och 
uppdatera förteckningen över 
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ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén för fortbildning på sin 
webbplats.
4. Mandatperioden för ledamöterna i den 
vetenskapliga kommittén för fortbildning 
ska vara fem år. Den får inte förlängas 
och ledamöterna kan avsättas om de inte 
uppfyller kriterierna för oberoende. 
5. Den vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska välja ordförande och vice 
ordförande för en femårig mandatperiod. 
Den ska anta ståndpunkter med enkel 
majoritet. Den ska sammankallas av 
ordföranden fyra gånger om året. Vid 
behov ska ordföranden kalla till 
extraordinära möten på eget initiativ eller 
på begäran av minst fyra ledamöter av 
kommittén.
6. Den verkställande direktören, 
biträdande fortbildningsansvariga 
direktören eller deras respektive 
företrädare ska inbjudas att delta i 
sammanträden som en observatör utan 
rösträtt.
7. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska biträdas av en sekreterare 
som ska vara anställd av Europol och 
utsedd av kommittén och förordnad av 
den verkställande direktören.
8. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska särskilt 
(a) bistå den verkställande direktören och 
den biträdande fortbildningsansvariga 
direktören i utarbetandet av det årliga 
arbetsprogrammet och andra strategiska 
dokument, för att säkerställa deras 
vetenskapliga kvalitet och samstämmighet 
med berörda politikområden och 
prioriteringar,
(b) avge oberoende yttranden och råd till 
styrelsen i frågor som rör dess 
behörighetsområden,
(c) avge oberoende yttranden och sina råd 
om kvaliteten i läroplaner, 
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utbildningsmetoder, 
utbildningsmöjligheter och vetenskapliga 
utvecklingen,
(d) fullgöra andra rådgivande uppgifter 
som rör de vetenskapliga aspekterna av 
Europols fortbildningsarbete på begäran 
av styrelsen, den verkställande direktören 
eller den biträdande 
fortbildningsansvariga direktören. 
9. Den årliga budgeten för den 
vetenskapliga kommittén för fortbildning 
ska hänföras till en egen budgetrubrik i 
Europols budget. 

Or. fr

Ändringsförslag 30
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fyra biträdande verkställande 
direktörer, varav en utbildningsansvarig 
direktör, ska bistå den verkställande 
direktören. Den biträdande 
utbildningsansvariga direktören ska ha 
ansvaret för Europolakademin och dess 
verksamhet. Den verkställande direktören 
ska fastställa de övrigas uppgifter.

1. Tre biträdande verkställande direktörer 
ska bistå den verkställande direktören. Den 
verkställande direktören ska fastställa de 
övrigas uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europol, som inrättas genom denna 
förordning, ska vara allmän rättslig 
efterträdare vad gäller alla avtal, skulder 
och egendom som förvärvats av Europol 
som inrättades genom rådets beslut 
2009/371/RIF eller av Cepol som 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF.

1. Det Europol som inrättas genom denna 
förordning ska vara allmän rättslig 
efterträdare vad gäller alla avtal, skulder 
och egendom som förvärvats av det
Europol som inrättades genom rådets
beslut 2009/371/RIF.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den verkställande direktören för Cepol, 
som utsetts på grundval av artikel 11.1 i 
rådets beslut 2005/681/RIF ska för den 
återstående mandatperioden tilldelas de 
uppgifter som tillkommer Europols 
biträdande utbildningsansvariga direktör. 
De övriga villkoren i anställningsavtalet 
förblir oförändrade. Om mandatperioden 
löper ut efter det att [denna förordning 
trätt i kraft] men före [den dag denna 
förordning börjar tillämpas] ska mandatet 
automatiskt förlängas fram till ett år efter 
den dag då denna förordning börjat 
tillämpas.

utgår

Or. fr


