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KORT BEGRUNDELSE

BAGGRUND

Den Europæiske Politienhed (Europol) begyndte som et mellemstatsligt organ, hvorom 
reglerne var fastsat i en konvention mellem medlemsstaterne, der trådte i kraft i 1999. Ved en 
afgørelse, som Rådet vedtog i 2009, blev Europol et EU-agentur, finansieret over EU's 
budget. Dets rolle er at støtte de nationale retshåndhævende myndigheders indsats og deres 
gensidige samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme.

Det Europæiske Politiakademi (Cepol) blev oprettet som EU-agentur i 2005 og er ansvarligt 
for aktiviteter i forbindelse med uddannelse af politifolk. Det har til formål at fremme 
samarbejdet mellem de nationale politikorps ved at arrangere kurser om politiarbejde med en 
europæisk dimension.

Med henblik på at opnå stordriftsfordele og set i lyset af disse to fællesskabsagenturers 
overlappende interesser og opgaver anses det for hensigtsmæssigt, at de lægges sammen. Den 
fælles erklæring om en fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer, som Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen godkendte i juli 2012, indeholder en række principper 
for, hvordan forvaltningen af agenturer såsom Europol og Cepol skal tilrettelægges. Hvis 
Europol og Cepol blev sammenlagt til et enkelt agentur beliggende i Haag i Nederlandene, 
hvor Europol nu har sit hovedkvarter, ville det give en betydelig synergivirkning og 
effektivitetsforøgelse.

Samtidigt hermed og for at tage hensyn til den store stigning i grov og organiseret kriminalitet 
i Europa i løbet af de sidste 10 år synes det i forhold til menneskehandel, ulovlig handel med 
narkotika og skydevåben, økonomisk kriminalitet såsom korruption, bedrageri og 
hvidvaskning af penge samt internetkriminalitet at være afgørende, at samarbejdet mellem 
medlemsstater og kontakter mellem operationelt personale og uddannelsespersonale styrkes 
yderligere. 

MÅL

Forslaget dækker over flere forskellige mål:

� Bringe Europol i overensstemmelse med kravene i Lissabontraktaten ved at fastlægge 
den retlige ramme for Europol i en forordning og indføre en mekanisme, så Europa-
Parlamentet sammen med de nationale parlamenter kan kontrollere Europols 
aktiviteter.

� Oprette europæiske uddannelsesordninger og udveksle programmer for alle relevante 
erhvervsgrupper beskæftiget med retshåndhævelse på nationalt plan og på EU-plan.

� Tillægge Europol nye ansvarsområder, så det kan yde mere udstrakt støtte til de 
retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne. Dette indbefatter Europols 
overtagelse af de opgaver, som nu påhviler Cepol med hensyn til uddannelse af 
retshåndhævende personale i EU, og udvikling af en ordning til uddannelse af 
retshåndhævende personale. Dette indebærer også en mulighed for, at Europol kan 
udvikle EU-centrene for ekspertise inden for bekæmpelse af visse typer kriminalitet, 
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der er omfattet af Europols formål, navnlig Det Europæiske Center til Bekæmpelse af 
It-Kriminalitet.

� Sikre en solid databeskyttelsesordning for Europol, særligt så det sikres, at Europols 
tilsynsførende for Databeskyttelse er fuldstændig uafhængig, kan handle effektivt og 
har tilstrækkelige beføjelser til at intervenere.

� Forbedre styringen af Europol ved at søge at opnå større effektivitet.

ANSVARLIGHED

Ved at bringe Europol i overensstemmelse med kravene i Lissabontraktaten og øge dets 
ansvarlighed sikrer den kommende forordning, at de demokratisk valgte repræsentanter for 
EU-borgerne kan føre kontrol med Europols virksomhed. Ud fra et praktisk synspunkt vil 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter modtage information gennem årsrapporten 
om Europols aktiviteter og det endelige regnskab og til information modtage vurderinger af 
trusler, strategiske analyser og generelle situationsrapporter osv.

Derudover vil Europa-Parlamentet:

� udøve funktionerne som budgetmyndighed (modtage overslag, beretningen om den 
budgetmæssige og økonomiske forvaltning for det pågældende regnskabsår og 
eventuelle oplysninger, der er nødvendige med henblik på dechargeproceduren)

� blive hørt om Europols flerårige arbejdsprogram og modtage Europols årlige 
arbejdsprogram til information

� kunne indbyde kandidaten til stillingen som eksekutivdirektør for Europol til høring i 
det kompetente parlamentsudvalg eller til at besvare spørgsmål om hans/hendes 
præstation.

For at Europa-Parlamentet kan udøve kontrol samtidig med, at det sikres, at de operationelle 
oplysninger behandles fortroligt, må Europol og Europa-Parlamentet indgå en
samarbejdsordning med hensyn til adgangen til EU's klassificerede oplysninger og ikke-
klassificerede følsomme oplysninger, der behandles af eller gennem Europol.

Europol som knudepunkt for informationsudveksling mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Dette gøres ved at skærpe medlemsstaternes forpligtelse 
til at give Europol de relevante oplysninger. Der ydes et incitament i form af, at 
muligheden for, at de retshåndhævende tjenester kan få finansiel støtte til efterforskning på 
tværs af grænserne, udvides til andre områder end eurofalskmøntneri. Der indføres en 
rapporteringsordning med henblik på at føre tilsyn med medlemsstaternes indsendelse af 
oplysninger til Europol.

PÅKRÆVEDE ÆNDRINGER

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og ordføreren har med de foreslåede ændringer 
især ønsket at fremhæve:
– Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters opgave med sammen at fastlægge 
organisering og fremme af effektivt og regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde i EU, 
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især inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, hvor EU og medlemsstaterne deler 
deres beføjelser
– sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
Europols effektivitet
– de gældende databeskyttelsesregler som fastlagt af Europa-Parlamentet finder anvendelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om EU-agenturet for samarbejde og 
uddannelse inden for retshåndhævelse 
(Europol) samt om ophævelse af afgørelse 
2009/371/RIA og 2005/681/RIA

om EU-agenturet for samarbejde inden for 
retshåndhævelse (Europol) samt om 
ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Disse agenturer er ret effektive, og samarbejdet mellem dem er 
stigende og bliver bedre med henblik på at garantere den europæiske sikkerhed. Derimod kan 
en sammenlægning af Europol og Cepol påvirke deres uafhængighed, og det er ikke ønskeligt. 
Derfor skal kun Europol nævnes i forslagets betegnelse.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
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artikel 88 og artikel 87, stk. 2, litra b), artikel 88, 

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Derfor skal der kun henvises til artikel 88 i TEUF.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I traktatens artikel 88 bestemmes det, at 
Europol skal reguleres ved en forordning, 
der skal vedtages efter den almindelige 
lovgivningsprocedure. Det bestemmes 
også, at der deri skal fastlægges de 
nærmere bestemmelser om Europa-
Parlamentets kontrol af Europols 
aktiviteter sammen med de nationale 
parlamenter. Det er derfor nødvendigt at 
erstatte afgørelse 2009/371/RIA med en 
forordning, der indeholder bestemmelser 
om Europa-Parlamentets kontrol.

(2) I traktatens artikel 88 bestemmes det, at 
Europol skal reguleres ved en forordning, 
der skal vedtages efter den almindelige 
lovgivningsprocedure. Det bestemmes 
også, at der deri skal fastlægges de 
nærmere bestemmelser om Europa-
Parlamentets kontrol af Europols 
aktiviteter sammen med de nationale 
parlamenter i overensstemmelse med 
artikel 12, litra c), i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 9 i protokol 
nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i 
EU med henblik på at øge Europols 
demokratiske legitimitet og ansvarlighed 
over for de europæiske borgere. Det er 
derfor nødvendigt at erstatte afgørelse 
2009/371/RIA med en forordning, der 
indeholder bestemmelser om Europa-
Parlamentets kontrol.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve de specifikke mål med den parlamentariske kontrol med Europol. I 
artikel 12 i TEU henvises der til de nationale parlamenters aktive bidrag til, at Unionen kan 
fungere tilfredsstillende, og protokollen (nr. 1) og artikel 9 i protokollen er baseret på dem 
sammen med Europa-Parlamentet og organisering og fremme af interparlamentarisk 
samarbejde i EU. Begge artikler bør som EU's primære ret angående interparlamentarisk 
samarbejde nævnes.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Politiakademi 
("Cepol") blev oprettet ved afgørelse 
2005/681/RIA for at fremme samarbejdet 
mellem de nationale politistyrker ved at 
arrangere og koordinere 
uddannelsesaktiviteter med en europæisk 
politidimension.

(3) Europol opretter for at muliggøre sit 
kommissorium også et særligt samarbejde 
med Det Europæiske Politiakademi 
("Cepol"), der blev oprettet ved afgørelse 
2005/681/RIA for at fremme samarbejdet 
mellem de nationale politistyrker ved at 
arrangere og koordinere 
uddannelsesaktiviteter med en europæisk 
politidimension.

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Disse agenturer er ret effektive, og det er først og fremmest vigtigt at 
øge samarbejdet mellem dem for at garantere den europæiske sikkerhed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Under hensyntagen til forbindelsen 
mellem Europols og Cepols opgaver ville 
det forbedre virkningerne af den 
operationelle indsats, relevansen af 
uddannelsesaktiviteterne og effektiviteten
af EU-politisamarbejdet, hvis de to 
agenturers opgaver samles og 
rationaliseres.

(6) Under hensyntagen til forbindelsen 
mellem Europols og Cepols opgaver ville 
det forbedre virkningerne af den 
operationelle indsats, relevansen af 
uddannelsesaktiviteterne og effektiviteten 
af EU-politisamarbejdet, hvis de to 
agenturer kunne indgå et særligt 
samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Disse agenturer er ret effektive, og det er først og fremmest vigtigt at 
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øge samarbejdet mellem dem for at garantere den europæiske sikkerhed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Afgørelse 2009/371/RIA og 
2005/681/RIA bør derfor ophæves og 
erstattes af denne forordning, der bygger på 
erfaringerne fra gennemførelsen af begge 
afgørelserne. Europol som oprettet ved 
denne forordning bør træde i stedet for 
Europol og Cepol og overtage deres
opgaver, således som disse er fastlagt i de 
to ophævede afgørelser. 

(7) Afgørelse 2009/371/RIA bør derfor 
ophæves og erstattes af denne forordning, 
der bygger på erfaringerne fra 
gennemførelsen af denne afgørelse. 
Europol som oprettet ved denne forordning 
bør træde i stedet for Europol og overtage 
dets opgaver, således som disse er fastlagt i 
den ophævede afgørelse. 

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Henvisninger til Cepol-agenturet er derfor ikke længere nødvendige.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For at sikre, at Europol er en fuldt ud 
ansvarlig og gennemsigtig organisation, er 
det under hensyntagen til artikel 88 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde nødvendigt at fastsætte
procedurerne for Europa-Parlamentets 
kontrol med Europols aktiviteter i 
fællesskab med de nationale parlamenter 
under hensyntagen til nødvendigheden af at 
sikre fortrolighed om operationelle 
oplysninger.

(48) Med henblik på at respektere 
parlamenternes rolle i forbindelse med 
tilsynet med det europæiske område med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed og de 
nationale parlamenters og Europa-
Parlamentets politiske ansvar for at 
respektere og udøve deres respektive 
beføjelser i lovgivningsprocessen er det 
nødvendigt, at Europol er en fuldt ud 
ansvarlig og gennemsigtig organisation. 
Under hensyntagen til artikel 88 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal procedurerne for 
Europa-Parlamentets kontrol med Europols 
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aktiviteter med henblik derpå og i 
fællesskab med de nationale parlamenter 
fastsættes under hensyntagen til 
nødvendigheden af at sikre fortrolighed om 
operationelle oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Formandskabets konklusioner fra konferencen af parlamentsformænd i EU, som blev afholdt i 
Bruxelles den 4.-5. april 2011, har fastsat og fundet det nødvendigt at udøve en tættere og 
mere grundig parlamentarisk kontrol med Europols aktiviteter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Europa-Parlamentets og de 
nationale parlamenters samordnede 
parlamentariske kontrol med Europol bør 
finde sted inden for rammerne af 
eksisterende interparlamentariske 
strukturer, der er udvidet via en 
intensiveret udveksling af oplysninger og 
bestemmelser for regelmæssige fælles 
møder.

Or. en

Begrundelse

Formændene for parlamenterne i EU drøftede og vedtog på ovennævnte møde i Bruxelles den 
4.-5. april 2011 kontrolformen for overvågning af Europols (Den Europæiske Politienhed) 
aktiviteter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Det Europol, der oprettes ved denne (57) Det Europol, der oprettes ved denne 
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forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA og Cepol, der blev oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA. Det bør 
derfor succedere i alle deres kontrakter, 
herunder ansættelseskontrakter, og i deres 
forpligtelser og ejendomsrettigheder. 
Internationale aftaler, som er indgået af 
Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA og af Cepol som oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA, bør forblive i 
kraft, dog med undtagelse af den 
hjemstedsaftale, der er indgået af Cepol.

forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA. Det bør derfor succedere i 
alle deres kontrakter, herunder 
ansættelseskontrakter, og i deres 
forpligtelser og ejendomsrettigheder. 
Internationale aftaler, som er indgået af 
Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA, bør forblive i kraft.

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Henvisninger til Cepol er derfor ikke længere nødvendige.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at Europol fortsat bedst muligt kan 
udføre de opgaver, som Europol oprettet 
ved afgørelse 2009/371/RIA og Cepol som 
oprettet ved afgørelse 2005/681/RIA
udførte, bør der fastsættes 
overgangsforanstaltninger, navnlig med 
hensyn til bestyrelsen og 
eksekutivdirektøren og til at øremærke en 
del af Europols budget til uddannelse i tre 
år efter forordningens ikrafttræden.

(58) For at Europol fortsat bedst muligt kan 
udføre de opgaver, som Europol oprettet 
ved afgørelse 2009/371/RIA udførte, bør 
der fastsættes overgangsforanstaltninger, 
navnlig med hensyn til bestyrelsen og 
eksekutivdirektøren og til at øremærke en 
del af Europols budget til uddannelse i tre 
år efter forordningens ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Henvisninger til Cepol er derfor ikke længere nødvendige.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel III udgår
OPGAVER VEDRØRENDE 

UDDANNELSE AF 
RETSHÅNDHÆVENDE PERSONALE

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Henvisninger til opgaver vedrørende uddannelse er derfor ikke 
længere nødvendige.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Europolakademiet

1. En afdeling af Europol, 
Europolakademiet som oprettet ved denne 
forordning, støtter, udvikler, leverer og 
koordinerer uddannelse af 
retshåndhævende personale, navnlig på 
områderne bekæmpelse af grov 
kriminalitet, der berører to eller flere 
medlemsstater, og terrorisme, afvikling af 
begivenheder med stor risiko for den 
offentlige orden og sportsbegivenheder, 
strategisk planlægning og ledelse af EU-
missioner, der ikke har militær karakter, 
samt ledelse inden for retshåndhævelse og 
sprogkundskaber, særligt for at
a) øge bevidstheden om og kendskabet til: 
i) internationale instrumenter og EU-
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instrumenter vedrørende samarbejde om 
retshåndhævelse 
ii) EU-organerne, navnlig Europol, 
Eurojust og Frontex, deres 
funktionsmåde og rolle 
iii) retslige aspekter af samarbejdet om 
retshåndhævelse og praktisk viden om 
adgang til informationskilder 
b) tilskynde til udvikling af regionalt og 
bilateralt samarbejde blandt 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og tredjelande
c) behandle særlige temaområder 
vedrørende kriminalitet eller politiarbejde, 
hvor uddannelse på EU-plan kan være 
værdifuld
d) opstille detaljerede fælles 
uddannelsesplaner for retshåndhævende 
personale med henblik på at uddanne dem 
til deltagelse i civile EU-missioner
e) støtte medlemsstaterne i bilaterale 
aktiviteter til at opbygge kapacitet til 
retshåndhævelse i tredjelande 
f) uddanne undervisere og bistå i 
forbedring af praksis med hensyn til 
indlæring og udveksle god praksis med 
hensyn hertil.
2. Europolakademiet udvikler og 
ajourfører regelmæssigt 
indlæringsredskaber og -metoder og 
anvender dem ud fra et perspektiv om 
livslang læring med henblik på at styrke 
kvalifikationerne hos det 
retshåndhævende personale. Europol 
evaluerer resultaterne af disse 
foranstaltninger med henblik på at 
forbedre fremtidige foranstaltningers 
kvalitet, sammenhæng og effektivitet. 

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
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agenturets effektivitet. Henvisninger til opgaver vedrørende uddannelse er derfor ikke 
længere nødvendige.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Europolakademiets opgaver

1. Europolakademiet udarbejder flerårige 
strategiske analyser af behovet for 
uddannelse og flerårige 
læringsprogrammer.
2. Europolakademiet udvikler og 
gennemfører uddannelsesaktiviteter og 
læringsprodukter, der kan omfatte 
a) kurser, seminarer, konferencer, 
internetbaserede aktiviteter og e-
læringsaktiviteter
b) fælles uddannelsesplaner med henblik 
på at øge bevidstheden om kriminelle 
fænomener på tværs af landegrænserne, 
afhjælpe mangler i viden angående disse 
fænomener og/eller fremme en fælles 
tilgang til dem
c) uddannelsesmoduler inddelt i gradvise 
etaper eller niveauer afhængigt af, hvor 
komplicerede færdigheder den relevante 
målgruppe har behov for, og med fokus 
enten på et afgrænset geografisk område 
eller et bestemt tematisk område af 
kriminel virksomhed eller på en speciel 
gruppe professionelle færdigheder
d) udvekslings- og 
udstationeringsprogrammer for 
retshåndhævende personale inden for 
rammerne af en tilgang til uddannelse, 
der er operationelt baseret.
3. Med henblik på at sikre en 
sammenhængende EU-uddannelsespolitik 
til at støtte civile missioner og opbygge 
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kapacitet i tredjelande udfører 
Europolakademiet følgende opgaver:
a) vurdering af konsekvenserne af 
eksisterende EU-relateret politik og 
initiativer angående uddannelse i 
retshåndhævelse
b) udvikling og levering af uddannelse til 
at forberede medlemsstaternes 
retshåndhævende personale til at deltage i 
civile missioner, herunder for at sætte 
dem i stand til at erhverve de relevante 
sprogkundskaber
c) udvikling og levering af uddannelse af 
retshåndhævende personale i tredjelande, 
særligt fra lande, der er kandidater til 
tiltrædelse af Unionen
d) forvaltning af midler fra EU's bistand 
til tredjelande, der er afsat til at bistå 
tredjelande med at opbygge deres 
kapacitet på de relevante områder af EU's 
politik, i overensstemmelse med de 
prioriteter, Unionen har opstillet.
4. Europolakademiet fremmer gensidig 
anerkendelse af uddannelse inden for 
retshåndhævelse i medlemsstaterne og 
hermed forbundne eksisterende EU-
kvalitetsstandarder. 

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Henvisninger til opgaver vedrørende uddannelse er derfor ikke 
længere nødvendige.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
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Forskning af relevans for uddannelse
1. Europolakademiet bidrager til 
udviklingen af forskning af relevans for 
uddannelsesaktiviteterne omfattet af dette 
kapitel. 
2. Europolakademiet fremmer og opretter 
et partnerskab med EU-organerne samt 
med offentlige og private 
uddannelsesinstitutioner og tilskynder til 
dannelsen af stærkere partnerskaber 
mellem universiteter og 
uddannelsesinstitutioner for 
retshåndhævelse i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af Europol med Cepol er ikke en god løsning med henblik på at øge 
agenturets effektivitet. Henvisninger til opgaver vedrørende uddannelse er derfor ikke 
længere nødvendige.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne, EU-organer, 
tredjelande og internationale organisationer 
kan ved videregivelsen af oplysninger 
angive, om adgangen til oplysningerne 
eller brugen af dem generelt eller konkret 
skal begrænses, herunder med hensyn til 
sletning eller tilintetgørelse. Hvis behovet 
for begrænsninger opstår efter 
videregivelsen, giver de Europol 
meddelelse herom. Europol skal overholde 
disse begrænsninger. 

2. Medlemsstaterne, EU-organer, 
tredjelande og internationale organisationer 
kan ved videregivelsen af oplysninger 
angive, om adgangen til oplysningerne 
eller brugen af dem generelt eller konkret 
skal begrænses, herunder med hensyn til 
sletning eller tilintetgørelse. Ved 
fastsættelsen af sådanne begrænsninger 
skal de så vidt muligt afstå fra at 
forhindre, at oplysninger ved udøvelsen af 
parlamentarisk kontrol gøres tilgængelige 
for Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter i overensstemmelse med 
bestemmelserne i kapitel IX i denne 
forordning. Hvis behovet for 
begrænsninger opstår efter videregivelsen, 
giver de Europol meddelelse herom. 
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Europol skal overholde disse 
begrænsninger. 

Or. en

Begrundelse

De dokumenter, der gøres tilgængelige i forbindelse med den parlamentariske kontrol, skal 
tage hensyn til deres fortrolige karakter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsesformanden og 
eksekutivdirektøren giver møde i Europa-
Parlamentet sammen med de nationale 
parlamenter på deres anmodning for at 
drøfte spørgsmål vedrørende Europol
under iagttagelse af tavshedspligten.

1. Bestyrelsesformanden og 
eksekutivdirektøren giver møde i Europa-
Parlamentet sammen med de nationale 
parlamenter på deres anmodning mindst to 
gange om året for at drøfte spørgsmål 
vedrørende Europols strategiske 
dokumenter og/eller dets 
evalueringsrapporter under iagttagelse af 
tavshedspligten.

2. Den parlamentariske kontrol, Europa-
Parlamentet foretager af Europols 
aktiviteter i fællesskab med de nationale 
parlamenter, skal udøves i 
overensstemmelse med denne forordning.

2. Den parlamentariske kontrol, Europa-
Parlamentet foretager af Europols 
aktiviteter i fællesskab med de nationale 
parlamenter, skal udøves i 
overensstemmelse med de afgørelser, der 
træffes af både Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter.

2a. Med henblik herpå skal denne kontrol 
udøves af et interparlamentarisk organ, 
hvor repræsentanter for Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter 
regelmæssigt mødes, og hvis 
funktionsmåde afgøres i fællesskab af 
Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter senest seks måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden. Denne 
kontrol skal organiseres inden for 
rammerne af eksisterende 
interparlamentariske strukturer.
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Or. en

Begrundelse

Formændene for parlamenterne i EU drøftede og vedtog på ovennævnte møde i Bruxelles den 
4.-5. april 2011 kontrolformen for overvågning af Europols (Den Europæiske Politienhed) 
aktiviteter. De praktiske bestemmelser for dette interparlamentariske organs funktion skulle 
fastlægges i fællesskab af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at Europa-Parlamentet kan føre 
parlamentarisk kontrol med Europols 
aktiviteter i henhold til artikel 53, kan der 
efter anmodning gives Europa-Parlamentet 
og dets repræsentanter adgang til EU's 
klassificerede oplysninger og ikke-
klassificerede følsomme oplysninger, der 
behandles af eller gennem Europol. 

1. For at Europa-Parlamentet kan føre 
parlamentarisk kontrol med Europols 
aktiviteter i henhold til artikel 53, skal der 
efter anmodning og efter høring af 
dataleverandøren og sletning af 
personoplysninger gives Europa-
Parlamentet og dets repræsentanter adgang 
til EU's klassificerede oplysninger og ikke-
klassificerede følsomme oplysninger, der 
behandles af eller gennem Europol. 

2. Adgangen til EU's klassificerede 
oplysninger og ikke-klassificerede 
følsomme oplysninger skal gives under 
iagttagelse af de grundlæggende principper 
og minimumsstandarder, hvortil der er 
henvist i artikel 69. De nærmere 
bestemmelser herom skal fastsættes i en 
samarbejdsordning mellem Europol og 
Europa-Parlamentet.

2. Adgangen til EU's klassificerede 
oplysninger og ikke-klassificerede 
følsomme oplysninger skal gives under 
iagttagelse af de grundlæggende principper 
og minimumsstandarder, som er fastsat i 
Europa-Parlamentets præsidiums 
afgørelse af 15. april 2013 om regler om 
Europa-Parlamentets behandling af 
fortrolige oplysninger1. De nærmere 
bestemmelser herom skal fastsættes i en 
samarbejdsordning mellem Europol og 
Europa-Parlamentet på grundlag af bilag 
II i rammeaftalen om forbindelserne 
mellem Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen.

_____________
1 Endnu ikke offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Begrundelse

De gældende databeskyttelsesregler som fastlagt af Europa-Parlamentet finder anvendelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før udnævnelsen kan den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive 
en udtalelse til det kompetente udvalg i 
Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Før udnævnelsen skal den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, hvis vedkommende 
opfordres dertil, afgive en udtalelse til det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet 
og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets kontrol med eksekutivdirektøren skal også styrkes i overensstemmelse 
med nye regler gældende for andre EU-agenturer (ENVI).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter [denne forordnings 
ikrafttræden] og herefter hvert femte år 
bestiller Kommissionen en evaluering til 
vurdering navnlig af virkningen, 
effektiviteten og produktiviteten af 
agenturets arbejde og dets arbejdsmetoder. 
I evalueringen skal der særligt tages stilling 
til, om der er behov for at ændre Europols 
målsætninger, og de finansielle 
konsekvenser af en eventuel ændring. 

1. Senest fem år efter [denne forordnings 
ikrafttræden] og herefter hvert femte år 
bestiller Kommissionen en evaluering til 
vurdering navnlig af virkningen, 
effektiviteten og produktiviteten af 
agenturets arbejde og dets arbejdsmetoder, 
men også af funktionen af mekanismerne 
til Europa-Parlamentets kontrol af 
Europols aktiviteter sammen med de 
nationale parlamenter. I evalueringen skal 
der særligt tages stilling til, om der er 
behov for at ændre Europols målsætninger, 
og de finansielle konsekvenser af en 
eventuel ændring. 
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2. Kommissionen sender 
evalueringsrapporten og sine konklusioner 
på rapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, 
de nationale parlamenter og bestyrelsen. 

2. Kommissionen sender 
evalueringsrapporten og sine konklusioner 
på rapporten, om nødvendigt ledsaget af et 
forslag til ændring af denne forordning,
til Europa-Parlamentet, Rådet, de nationale 
parlamenter og bestyrelsen. 

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om evaluering og gennemgang skal også udvides til Europol-mekanismen for 
parlamentarisk kontrol.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning erstatter og ophæver 
afgørelse 2009/371/RIA og afgørelse 
2005/681/RIA.

Denne forordning erstatter og ophæver 
afgørelse 2009/371/RIA.

Henvisninger til de ophævede afgørelser
gælder som henvisninger til denne 
forordning.

Henvisninger til den ophævede afgørelse
gælder som henvisninger til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 
afgørelse 2009/371/RIA og afgørelse 
2005/681/RIA ophæves med virkning fra 
den dato, hvorfra denne forordning finder 
anvendelse. 

1. Alle lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 
afgørelse 2009/371/RIA ophæves med 
virkning fra den dato, hvorfra denne 
forordning finder anvendelse.

2. Alle ikke-lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 

2. Alle ikke-lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 
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afgørelse 2009/371/RIA om oprettelse af 
Den Europæiske Politienhed (Europol) og 
afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af 
Cepol forbliver i kraft efter [denne 
forordnings anvendelsesdato], medmindre 
Europols bestyrelse træffer afgørelse om 
andet i forbindelse med implementeringen 
af denne forordning.

afgørelse 2009/371/RIA om oprettelse af 
Den Europæiske Politienhed (Europol) 
forbliver i kraft efter [denne forordnings 
anvendelsesdato], medmindre Europols 
bestyrelse træffer afgørelse om andet i 
forbindelse med implementeringen af 
denne forordning.

Or. en


