
PA\939629HU.doc PE513.290v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Alkotmányügyi Bizottság

2013/0091(COD)

21.6.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Alkotmányügyi Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Előadó: Alexandra Thein



PE513.290v01-00 2/20 PA\939629HU.doc

HU

PA_Legam



PA\939629HU.doc 3/20 PE513.290v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

HÁTTÉR

Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) a tagállamok közötti, 1999-ben hatályba lépett 
egyezménnyel szabályozott kormányközi testületként kezdte meg működését. Egy 2009-ben 
elfogadott tanácsi határozat útján az EUROPOL az EU költségvetéséből finanszírozott uniós 
ügynökséggé vált. Az Europol feladata, hogy támogassa a nemzeti bűnüldöző szolgálatok 
fellépését és kölcsönös együttműködését a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus 
megelőzése és üldözése terén.

Az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) uniós ügynökségként hozták létre 2005-ben, a
bűnüldöző szervek tagjai számára nyújtott képzéssel kapcsolatos tevékenységek feladatával. 
Célja, hogy európai dimenziójú rendőrségi képzések szervezésével megkönnyítse a nemzeti 
rendőrségi erők közötti együttműködést.

A méretgazdaságosság elérése érdekében, továbbá figyelemmel a két közösségi ügynökség 
egymással átfedésben lévő érdekeire és feladataira, célszerűnek tűnik az egyesítésük. A 
decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
által 2012 júliusában jóváhagyott közös megközelítésről szóló együttes nyilatkozat irányítási 
elveket határoz meg az olyan ügynökségekre vonatkozóan, mint például az Europol és a 
CEPOL. Az EUROPOL és a CEPOL egyetlen, az Europol jelenlegi hágai központjában 
elhelyezkedő ügynökségbe való egyesítése jelentős szinergiákat és hatékonysági 
megtakarításokat eredményezne.

Ezzel párhuzamosan és a súlyos és szervezett bűnözésnek az elmúlt évtizedben Európában 
tapasztalható határozott mértékű növekedésének megállítása érdekében – például az olyan 
bűncselekmények, mint az emberkereskedelem, az illegális kábítószer-kereskedelem, a 
fegyverkereskedelem, az olyan pénzügyi bűncselekmények, mint például a korrupció, a csalás 
és a pénzmosás, továbbá a számítástechnikai bűncselekmények területén – létfontosságúnak 
tűnik a tagállamok közötti együttműködés, valamint az operatív és a képzési személyzet 
közötti kapcsolatok további elmélyítése. 

CÉLKITŰZÉSEK

A javaslat számos célkitűzést tartalmaz:

 Az EUROPOL összehangolása a Lisszaboni Szerződés követelményeivel azáltal, hogy 
e rendeletben hozza létre az Europol jogalkotási keretét, valamint mechanizmust vezet 
be az Europol tevékenységeinek az Európai Parlament által a nemzeti parlamentekkel 
együtt végzett ellenőrzésére.

 A valamennyi érintett rendészeti szakembernek szánt európai képzési és 
csereprogramok létrehozása nemzeti és uniós szinten.

 Az EUROPOL új felelősségi körökkel történő felruházása annak érdekében, hogy 
átfogóbb támogatást nyújthasson a tagállamok bűnüldöző hatóságainak. Ez magában 
foglalja azt is, hogy az EUROPOL átveszi a CEPOL jelenlegi feladatait a bűnüldözési 
szervek tagjainak képzése és a bűnüldözési képzési rendszer fejlesztése területén. 
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Magában foglalja továbbá annak lehetőségét, hogy az EUROPOL a célkitűzéseiben 
felölelt egyes bűncselekménytípusok elleni küzdelem céljából uniós központokat 
alakítson ki, ideértve különösen a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központot.

 Erős adatvédelmi rendszer biztosítása az Europol számára, különösen annak 
garantálására, hogy az Europol adatvédelmi biztosa teljes függetlenséget élvezzen, 
hatékonyan járhasson el, valamint megfelelő beavatkozási hatáskörrel rendelkezzen.

 Az EUROPOL irányításának javítása a hatékonyság növelésére való törekvéssel.

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

Az Europolnak a Lisszaboni Szerződés követelményeivel történő összehangolásával, 
ezáltal elszámoltathatóságának növelésével a tervezett rendelet biztosítja, hogy az Europol 
tevékenységeit az uniós polgárok demokratikusan választott képviselői ellenőrizzék. 
Gyakorlati szempontból az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek minden évben 
információt kapnának az éves tevékenységi jelentés és a végső elszámolások révén, és 
tájékoztatás céljából megkapnák a fenyegetésértékeléseket, stratégiai jelentéseket és az 
általános helyzetjelentéseket stb.

A fentiek mellett, az Európai Parlament:

 ellátja a költségvetési hatóság feladatait (megkapja a becsléseket tartalmazó 
kimutatásokat, az adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi 
igazgatási jelentést, valamint a mentesítési eljáráshoz szükséges információkat);

 véleményét kikérik az EUROPOL többéves munkaprogramjával kapcsolatban, és 
tájékoztatás céljából megkapja az EUROPOL éves munkaprogramját;

 az illetékes parlamenti bizottság általi meghallgatásra hívhatja az EUROPOL 
ügyvezető igazgatói tisztének jelöltjét, vagy felkérheti, hogy válaszolja meg a 
munkavégzésével kapcsolatban feltett kérdéseket.

Ahhoz, hogy az Európai Parlament elvégezhesse az ellenőrzést, ugyanakkor garantálja az 
operatív információk bizalmasságát, az EUROPOL-nak és az Európai Parlamentnek 
munkamegállapodást kell kötniük az EUROPOL által vagy a rajta keresztül feldolgozott 
EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz való hozzáférésről.

Az EUROPOL mint a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcsere 
csomópontja. E célból megerősíti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy megfelelő
adatokat bocsássanak az EUROPOL rendelkezésére. Ehhez ösztönzésként kiterjeszti a 
bűnüldöző szolgálatok pénzügyi támogatásának lehetőségét a határokon átnyúló 
nyomozásokra, az euróhamisítástól eltérő területeken. A javaslat jelentéstételi mechanizmust 
vezet be a tagállamok EUROPOL felé történő adatszolgáltatásának ellenőrzésére.

A SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság és annak előadója a javasolt módosításokkal különösen a 
következőket kívánta hangsúlyozni:
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– az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek abbéli szerepe, hogy együtt határozzák meg 
az Unión belüli hatékony és rendszeres parlamentközi együttműködés megszervezését és 
előmozdítását, különösen a rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén, ahol 
megoszlik az Unió és a tagállamok hatásköre;
– az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére;
– az Európai Parlament által megállapított, hatályos adatvédelmi szabályokat kell alkalmazni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés
Európai Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB
határozatok hatályon kívül helyezéséről

a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Ügynökségéről (Europol), valamint a 
2009/371/IB határozat hatályon kívül 
helyezéséről

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére.  Ezek az ügynökségek meglehetősen hatékonyak, a közöttük lévő együttműködés 
egyre inkább elmélyül, és egyre nagyobb mértékben járul hozzá Európa biztonságának 
javulásához. Az Europol és a CEPOL egyesülése ezzel ellentétes hatással járna, befolyással 
volna függetlenségükre, ami nem kívánatos. A javaslat címében ezért csak az Europolnak kell 
szerepelnie.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
88. cikkére, valamint 87. cikke 
(2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
88. cikkére, 

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ezért a bevezető hivatkozásnak csak az EUMSZ 88. cikkére kell hivatkoznia.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 88. cikke úgy rendelkezik, 
hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendelet szabályozza. 
Előírja továbbá azon eljárások 
megállapítását, amelyek szerint az Európai 
Parlament – a nemzeti parlamentekkel 
közösen – ellenőrzi az Europol 
tevékenységét. Ezért a 2009/371/IB 
határozatot olyan rendelettel kell 
helyettesíteni, amely megállapítja a 
Parlament általi ellenőrzés szabályait.

(2) A Szerződés 88. cikke úgy rendelkezik, 
hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendelet szabályozza. 
Előírja továbbá – az Európai Unióról szóló 
Szerződés 12. cikkének c) pontjával, 
valamint a nemzeti parlamenteknek az 
Európai Unióban betöltött szerepéről 
szóló 1. számú jegyzőkönyv 9. cikkével 
összhangban – azon eljárások 
megállapítását, amelyek szerint az Európai 
Parlament – a nemzeti parlamentekkel 
közösen – ellenőrzi az Europol 
tevékenységét az Europol demokratikus 
legitimitásának, valamint az európai 
polgárok felé való 
elszámoltathatóságának megerősítése 
érdekében. Ezért a 2009/371/IB 
határozatot olyan rendelettel kell 
helyettesíteni, amely megállapítja a 
Parlament általi ellenőrzés szabályait.
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Or. en

Indokolás

Fontos kiemelni az Europol parlamenti ellenőrzésének sajátos céljait. Az EUSZ 12. cikke a 
nemzeti parlamenteknek az Unió megfelelő működéséhez való tevékeny hozzájárulására 
hivatkozik, az 1. számú jegyzőkönyv és annak 9. cikke pedig rájuk hagyja az Unión belüli 
parlamentközi együttműködésnek az Európai Parlamenttel egyeztetett formában történő
megszervezését és előmozdítását. A parlamentközi együttműködéssel foglalkozó elsődleges 
uniós joganyagként mindkét cikket meg kell említeni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Rendőrakadémiát
(CEPOL) a 2005/681/IB határozat hozta
létre azzal a céllal, hogy megkönnyítse a 
nemzeti rendőrségi erők közötti 
együttműködést európai dimenziójú 
rendőrségi képzési tevékenységek 
szervezésével és koordinálásával.

(3) Az Europol feladatának ellátásához 
különleges együttműködést alakít ki az 
Európai Rendőrakadémiával (CEPOL) –
amelyet a 2005/681/IB határozat hozott 
létre – annak érdekében, hogy
megkönnyítse a nemzeti rendőrségi erők 
közötti együttműködést európai dimenziójú 
rendőrségi képzési tevékenységek 
szervezésével és koordinálásával.

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ezek az ügynökségek meglehetősen hatékonyak, Európa biztonságának 
javulásához pedig csak a közöttük meglévő együttműködést szükséges elmélyíteni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Europol és a CEPOL tevékenység
közötti kapcsolatok miatt a két ügynökség 
feladatköreinek integrálása és 
ésszerűsítése fokozná az operatív működés 

(6) Az Europol és a CEPOL tevékenységei
közötti kapcsolatok miatt a két ügynökség 
speciális együttműködése fokozná az 
operatív működés hatékonyságát, a képzési 
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hatékonyságát, a képzési tevékenység 
relevanciáját, valamint az uniós rendőrségi 
együttműködésének eredményességét.

tevékenység relevanciáját, valamint az 
uniós rendőrségi együttműködésének 
eredményességét.

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ezek az ügynökségek meglehetősen hatékonyak, Európa biztonságának 
javulásához pedig csak a közöttük meglévő együttműködést szükséges elmélyíteni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2009/371/IB és a 2005/681/IB
határozatot ezért hatályon kívül kell 
helyezni és e rendelettel kell helyettesíteni, 
amely alapul veszi mindkét határozat 
végrehajtásából levont tanulságokat. Az e 
rendelet által létrehozott Europol a két
hatályon kívül helyezett határozat által 
létrehozott Europol és CEPOL helyébe lép, 
és átveszi azok feladatköreit. 

(7) A 2009/371/IB határozatot ezért 
hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel 
kell helyettesíteni, amely alapul veszi a
határozat végrehajtásából levont 
tanulságokat. Az e rendelet által létrehozott 
Europol a hatályon kívül helyezett 
határozat által létrehozott Europol helyébe 
lép, és átveszi annak feladatköreit. 

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ennélfogva elhagyható a CEPOL Ügynökségre történő hivatkozás.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Europol teljes mértékben elszámoltatható 
és átlátható belső szervezet legyen, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(48) A parlamentek által a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség ellenőrzésében 
betöltött szerep, valamint a nemzeti 
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88. cikke fényében előírásokat kell 
megállapítani a Europol tevékenységeinek 
Európai Parlament és nemzeti palamentek
általi ellenőrzésére vonatkozóan, 
figyelembe véve annak szükségességét, 
hogy védjék az operatív információk 
bizalmasságát

parlamentek és az Európai Parlament 
által – a jogalkotási folyamatban őket 
megillető hatáskörök tiszteletben 
tartásával és gyakorlásával kapcsolatban 
– ellátott politikai feladatkörök 
tiszteletben tartása érdekében szükséges, 
hogy az Europol teljes mértékben 
elszámoltatható és átlátható belső szervezet 
legyen. E célból az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 88. cikke 
fényében előírásokat kell megállapítani az
Europol tevékenységeinek Európai 
Parlament és nemzeti parlamentek általi 
ellenőrzésére vonatkozóan, figyelembe
véve annak szükségességét, hogy védjék az 
operatív információk bizalmasságát. 

Or. en

Indokolás

Az európai uniós házelnökök konferenciájának – amelyet 2011. április 4–5-én Brüsszelben 
tartottak – elnökségi következtetéseiben meghatározták és szükségesnek ítélték az Europol 
tevékenységei feletti szorosabb és mélyrehatóbb parlamenti ellenőrzés gyakorolását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Az Europolnak az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek 
általi, összehangoltabb parlamenti 
felügyeletét a meglévő parlamentközi 
struktúrák keretében kell megvalósítani, 
amelyeket intenzívebb információcserével 
és a rendszeres közös találkozókra 
vonatkozó rendelkezésekkel fejlesztenek 
tovább.

Or. en

Indokolás

Az európai uniós házelnökök a fent említett 2011. április 4–5-i brüsszeli találkozójukon 
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megvitatták az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) tevékenységeinek figyelemmel 
kísérésére irányuló ellenőrzés formáit, és megegyeztek azokat illetően.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol 
a 2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozat által 
létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok
jogutódja. Következésképpen valamennyi 
szerződésük – ideértve a 
munkaszerződéseket is – és minden 
felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. 
A 2009/371/IB határozat alapján 
létrehozott Europol és a 2005/681/IB 
határozat alapján létrehozott CEPOL által 
kötött nemzetközi megállapodások 
hatályban maradnak, a CEPOL által kötött 
székhely-megállapodás kivételével.

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol 
a 2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol helyébe lép, és annak jogutódja. 
Következésképpen valamennyi 
szerződésük – ideértve a 
munkaszerződéseket is – és minden 
felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. 
A 2009/371/IB határozat alapján 
létrehozott Europol által kötött nemzetközi 
megállapodások hatályban maradnak.

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ennélfogva elhagyható a CEPOL-ra történő hivatkozás.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint 
továbbra is a lehető legjobban eleget 
tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat 
alapján létrehozott Europol és a 
2005/681/IB határozat alapján létrehozott 
CEPOL feladatainak, átmeneti 
intézkedéseket kell meghatározni, 
különösen az igazgatótanács, az ügyvezető

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint 
továbbra is a lehető legjobban eleget 
tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat 
alapján létrehozott Europol feladatainak, 
átmeneti intézkedéseket kell meghatározni, 
különösen az igazgatótanács, az ügyvezető
igazgató és az Europol-költségvetés egy 
részének képzésre történő elkülönítésére 
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igazgató és az Europol-költségvetés egy 
részének képzésre történő elkülönítésére 
vonatkozóan, az e rendelet hatályba lépését 
követő három évre.

vonatkozóan, az e rendelet hatályba lépését 
követő három évre.

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ennélfogva elhagyható a CEPOL-ra történő hivatkozás.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
III fejezet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. fejezet törölve
A BŰNÜLDÖZÉSI SZERVEK 
TAGJAINAK KÉPZÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Europol Akadémia

(1) Az Europolon belül az e rendelet 
szerint létrehozott Europol Akadémia 
elnevezésű osztály támogatja, fejleszti, 
végzi és koordinálja a bűnüldözési szervek 
tagjainak képzését, különösen a két vagy 
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több tagállamot érintő súlyos bűnözés és a 
terrorizmus elleni küzdelem, a magas 
kockázatú közrendi és sportesemények 
irányítása, a nem katonai célú uniós 
missziója stratégiai tervezése és vezérlése, 
valamint a bűnüldözési vezetés és 
nyelvismeretek tekintetében, és különösen 
a célból, hogy:
a) tudatosítsa és megismertesse 
i. a bűnüldözési együttműködés 
nemzetközi és uniós eszközeit; 
ii. az uniós szerveket – különösen az 
Europolt, Eurojustot és a Frontexet –, 
működésüket és szerepüket; 
iii. a bűnüldözési együttműködés jogi 
vonatkozásait és az információs 
csatornákhoz való hozzáférés gyakorlati 
tudnivalóit; 
b) ösztönözze regionális és bilaterális 
együttműködés kialakítását a tagállamok 
között, valamint a tagállamok és 
harmadik országok között;
c) foglalkozzon olyan konkrét bűnügyi 
vagy rendőrségi témakörökkel, 
amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű 
képzés hozzáadott értéket képviselhet;
d) közös tantervet dolgozzon ki a 
bűnüldözési szervek tagjai számára, hogy 
kiképezze őket az Unió polgári 
misszióiban való részvételre;
e) támogassa a tagállamok bilaterális 
bűnüldözési kapacitásépítő tevékenységeit 
harmadik országokban; 
f) képezze az oktatókat képzőket, valamint 
támogassa jó tanulási gyakorlatok 
fejlesztését és cseréjét.
(2) Az Europol Akadémia tanulási 
eszközöket és módszertanokat fejleszt ki és 
frissít rendszeren, valamint az egész életen 
át tartó tanulás távlatában alkalmazza 
azokat a célból, hogy megerősítse a 
bűnüldözési szervek tagjainak készségeit. 
A minőség, koherencia, valamint a
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jövőbeni fellépések hatékonyságának 
megerősítése céljából az Europol 
Akadémia értékeli e fellépések 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Az Europol Akadémia feladatai

(1) Az Europol Akadémia többéves 
stratégiai elemzéseket készít a képzési 
igényekről, valamint többéves tanulmányi 
programokat dolgoz.
(2) Az Europol Akadémia képzési 
tevékenységeket és tanulmányi 
programokat dolgoz ki és hajt végre, 
amelyek magukban foglalhatják az 
alábbiakat:
a) tanfolyamok, szemináriumok, 
konferenciák, internetalapú és e-tanulási 
tevékenységek;
b) közös tanterv a határokon átnyúló 
bűnözés jelenségeinek tudatosítása, 
valamint az azzal kapcsolatos 
hiányosságok kezelése és/vagy közös 
megközelítés elősegítése érdekében;
c) a releváns célcsoportoknak szükséges 
készségek összetettségi szintje vagy foka 
szerint kialakított fokozatos képzési 
modulok, amelyek középpontjában egy 
meghatározott földrajzi régió, a 
bűncselekmények konkrét tematikus 
területe vagy szakmai készségek konkrét 
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köre áll;
d) bűnüldözési szervek tagjait érintő
csere- vagy kirendelési programok a 
működésen alapuló képzési megközelítés 
összefüggésében.
(3) A harmadik országokban megvalósuló 
polgári missziókat és kapacitásfejlesztést 
támogató átfogó európai képzési program 
biztosítása érdekében az Europol 
Akadémia:
a) értékeli az már meglévő, Unióval 
kapcsolatos bűnüldözési képzésre 
vonatkozó szakpolitikák és 
kezdeményezések hatását;
b) képzést fejleszt és nyújt a 
tagállamokban működő bűnüldözési 
szervek tagjainak civil missziókban való 
részvételre történő felkészítése céljából, 
ideértve annak lehetőségét is, hogy 
megszerezzék a kapcsolódó nyelvtudást;
c) képzést fejleszt és nyújt a harmadik 
országokban – különösen a tagjelölt 
országokban – működő bűnüldözési 
szervek tagjai számára;
d) célhoz kötött uniós külső támogatási 
alapok igazgatása a célból, hogy 
támogassa harmadik országok 
kapacitásépítését a vonatkozó 
szakpolitikai területeken, az Unió 
meghatározott prioritásaival összhangban.
(4) Az Europol Akadémia előmozdítja a 
tagállamokban folyó bűnüldözéssel 
kapcsolatos képzés kölcsönös elismerését, 
valamint a kapcsolódó meglévő európai 
minőségi előírásokat. 

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
Képzéssel kapcsolatos kutatás

(1) Az Europol Akadémia hozzájárul az e 
fejezet által felölelt képzési 
tevékenységekkel kapcsolatos kutatás 
fejlesztéséhez.
(2) Az Europol Akadémia partnerséget 
mozdít elő és alakít ki uniós szervekkel, 
valamint állami és magán felsőoktatási 
intézményekkel, valamint szorosabb 
partnerségek kialakítását ösztönzi a 
tagállamok egyetemei és bűnüldözési 
képzéssel foglalkozó intézményei között.

Or. en

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának 
növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek az 
információtovábbítás időpontjában 
általánosságban vagy konkrétan jelezhetik 
a hozzáférésre vonatkozó lehetséges 
korlátozások általános vagy konkrét 
feltételeit, többek között az adattörlés vagy 
-megsemmisítés tekintetében. Amikor az 
információtovábbítás után válik 
nyilvánvalóvá, hogy ilyen korlátozásra van 
szükség, erről tájékoztatják az Europolt. Az 

(2) A tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek az 
információtovábbítás időpontjában 
általánosságban vagy konkrétan jelezhetik 
a hozzáférésre vonatkozó lehetséges 
korlátozások általános vagy konkrét 
feltételeit, többek között az adattörlés vagy 
-megsemmisítés tekintetében. A 
korlátozások meghatározásakor a lehető
legnagyobb mértékben tartózkodniuk kell 
attól, hogy a parlament általi 
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Europol köteles betartani e korlátozásokat. ellenőrzésnek az e rendelet IX. fejezetében 
megállapított rendelkezésekkel 
összhangban történő gyakorlása során 
megakadályozzák az információknak az 
Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek számára való elérhetővé 
tételét. Amikor az információtovábbítás 
után válik nyilvánvalóvá, hogy ilyen 
korlátozásra van szükség, erről 
tájékoztatják az Europolt. Az Europol 
köteles betartani e korlátozásokat. 

Or. en

Indokolás

A parlamenti ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott dokumentumok esetében figyelembe 
kell venni azok bizalmas jellegét.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatótanács elnöke és az 
ügyvezető igazgató az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek kérésére 
megjelenik előttük az Europollal
kapcsolatos kérdéseknek a diszkréciós és 
titoktartási kötelezettség 
figyelembevételével történő megvitatása 
céljából.

(1) Az igazgatótanács elnöke és az 
ügyvezető igazgató az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek kérésére – évente 
legalább két alkalommal – megjelenik 
előttük az Europol stratégiai 
dokumentumaival és/vagy értékelő
jelentéseivel kapcsolatos kérdéseknek a 
diszkréciós és titoktartási kötelezettség 
figyelembevételével történő megvitatása 
céljából.

(2) Az Europol tevékenységeinek Európai 
Parlament általi – a nemzeti 
parlamentekkel együtt végzett – parlamenti 
ellenőrzése e rendelettel összhangban 
történik.

(2) Az Europol tevékenységeinek Európai 
Parlament általi – a nemzeti 
parlamentekkel együtt végzett – parlamenti 
ellenőrzése az úgy az Európai Parlament, 
mint a nemzeti parlamentek által 
meghozott határozatokkal összhangban 
történik.

(2a) Ezért az ellenőrzést egy 
parlamentközi testületnek kell 
gyakorolnia, amelyben az Európai 
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Parlament és a nemzeti parlamentek 
képviselői rendszeresen találkoznak, és 
amelynek a működési módozatairól az 
Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közösen döntenek e rendelet 
hatálybalépése után legkésőbb 6 hónapon 
belül. Az ellenőrzést a meglévő
parlamentközi struktúrák keretében kell 
megszervezni.

Or. en

Indokolás

Az európai uniós házelnökök a fent említett 2011. április 4–5-i brüsszeli találkozójukon 
megvitatták az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) tevékenységeinek figyelemmel 
kísérésére irányuló ellenőrzés formáit, és megegyeztek azokat illetően. E parlamentközi 
testület működésének gyakorlati módozatairól az Európai Parlamentnek és a nemzeti 
parlamenteknek közösen kell dönteniük.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. 
cikkel összhangban történő parlamenti 
ellenőrzésének lehetővé tétele céljából az 
Európai Parlament és képviselői kérésre 
hozzáférhetnek az Europol által vagy azon 
keresztül feldolgozott EU-minősített 
adatokhoz és a nem minősített érzékeny 
adatokhoz. 

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. 
cikkel összhangban történő parlamenti 
ellenőrzésének lehetővé tétele céljából az 
Európai Parlament és képviselői kérésre –
az adatszolgáltatóval folytatott 
konzultációt és a személyes adatok törlését 
követően – hozzáférnek az Europol által 
vagy azon keresztül feldolgozott EU-
minősített adatokhoz és a nem minősített 
érzékeny adatokhoz. 

(2) Az EU-minősített adatokhoz és a nem 
minősített érzékeny adatokhoz való 
hozzáférésnek meg kell felelnie a 69. 
cikkben említettek szerinti alapelveknek és 
minimumszabályoknak. A részleteket az 
Europol és az Európai Parlament között 
létrejött munkamegállapodás szabályozza.

(2) Az EU-minősített adatokhoz és a nem 
minősített érzékeny adatokhoz való 
hozzáférésnek meg kell felelnie a bizalmas 
információk Európai Parlament általi 
kezelésére vonatkozó szabályokról szóló, 
2013. április 15-i európai parlamenti 
elnökségi határozatban1 megállapított
alapelveknek és minimumszabályoknak. A 
részleteket az Europol és az Európai 
Parlament között az Európai Parlament és 
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az Európai Bizottság közötti 
kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 
II. melléklete alapján létrejött 
munkamegállapodás szabályozza.

_____________
1 A Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament által megállapított, hatályos adatvédelmi szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kinevezése előtt az igazgatótanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

Kinevezése előtt az igazgatótanács által 
kiválasztott jelölt – felkérésre –
nyilatkozatot tesz az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszol az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgatóval kapcsolatos európai parlamenti ellenőrzést a más európai 
ügynökségekre (ENVI) vonatkozó új szabályokkal is megfelelően meg kell erősíteni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának 
megkezdésétől] számított öt éven belül, 
majd azt követően ötévente értékelést 
rendel meg, hogy felmérje különösen az 
Europol és munkamódszereinek hatását, 

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának 
megkezdésétől] számított öt éven belül, 
majd azt követően ötévente értékelést 
rendel meg, hogy felmérje különösen az 
Europol és munkamódszereinek hatását, 
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eredményességét és hatékonyságát. Az 
értékelés különösen azt vizsgálja meg, 
hogy kell-e esetleg módosítani az Europol 
célkitűzéseit, és milyen költségvetési 
vonzatai lennének egy ilyen módosításnak. 

eredményességét és hatékonyságát, 
valamint a az Europol tevékenységeinek 
az Európai Parlament által a nemzeti 
parlamentekkel együtt végzett 
ellenőrzésére szolgáló mechanizmusok 
működését. Az értékelés különösen azt 
vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg 
módosítani az Europol célkitűzéseit, és 
milyen költségvetési vonzatai lennének egy 
ilyen módosításnak. 

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a 
jelentéssel kapcsolatos következtetéseit
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és 
az igazgatótanácsnak. 

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a 
jelentéssel kapcsolatos következtetéseit, 
továbbá – adott esetben – az e rendelet 
módosítására irányuló javaslatot
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és 
az igazgatótanácsnak. 

Or. en

Indokolás

Az értékelésre és felülvizsgálatra vonatkozó záradékot ki kell terjeszteni az Europol 
parlamenti ellenőrzésével kapcsolatos mechanizmusokra is.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a 2009/371/IB és 2005/681/IB 
határozatok helyébe lép, és hatályon kívül 
helyezi azokat.

E rendelet a 2009/371/IB határozat
helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azt.

A hatályon kívül helyezett határozatokra
való hivatkozásokat az erre a rendeletre 
történő hivatkozásokként kell értelmezni.

A hatályon kívül helyezett határozatra
való hivatkozásokat az erre a rendeletre 
történő hivatkozásokként kell értelmezni.

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2009/371/IB határozatot és a 
2005/681/IB határozatot végrehajtó összes 
jogalkotási intézkedést e rendelet hatályba 
lépésének napjától kezdődően hatályon 
kívül kell helyezni. 

(1) A 2009/371/IB határozatot végrehajtó 
összes jogalkotási intézkedést e rendelet 
hatályba lépésének napjától kezdődően 
hatályon kívül kell helyezni.

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt 
(Europol) létrehozó 2009/371/IB 
határozatot és a CEPOLT létrehozó 
2005/681/IB határozatot végrehajtó 
valamennyi nem jogalkotási intézkedés 
hatályban marad [e rendelet 
alkalmazásának megkezdődése] után, 
kivéve, ha az Europol igazgatótanácsa e 
rendelet végrehajtása során másként 
határoz.

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt 
(Europol) létrehozó 2009/371/IB 
határozatot végrehajtó valamennyi nem 
jogalkotási intézkedés hatályban marad [e 
rendelet alkalmazásának megkezdődése] 
után, kivéve, ha az Europol 
igazgatótanácsa e rendelet végrehajtása 
során másként határoz.
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