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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

ANTECEDENTES

O Serviço Europeu de Polícia (Europol) começou por ser um organismo intergovernamental 
regulado por uma convenção celebrada entre os Estados-Membros, que entrou em vigor em 
1999. Por força de uma decisão do Conselho adotada em 2009, a Europol tornou-se uma 
agência da União Europeia financiada pelo orçamento da UE. A missão da Europol consiste 
em apoiar os serviços policiais nacionais e a sua cooperação mútua na prevenção e na luta 
contra a criminalidade grave e o terrorismo.

A Academia Europeia de Polícia (CEPOL, também referida como AEP) foi criada como uma 
agência da UE em 2005, tendo por missão desenvolver atividades relacionadas com a 
formação de agentes dos serviços de polícia. Visa facilitar a cooperação entre as forças 
policiais nacionais mediante a organização de cursos com uma dimensão policial europeia.

A fim de realizar economias de escala e dada a sobreposição de interesses e atividades destas 
duas agências da Comunidade, considerou-se apropriada a sua fusão. A Declaração Conjunta
relativa à abordagem comum sobre as agências descentralizadas da UE, adotada pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão em julho de 2012, define os princípios 
relativos às modalidades de governação das agências, nomeadamente a Europol e a CEPOL.
A fusão da Europol e da CEPOL numa única agência, localizada na atual sede da Europol, 
em Haia, poderia gerar importantes sinergias e ganhos de eficiência.

Paralelamente, e a fim de fazer face ao forte aumento da criminalidade grave e organizada na 
Europa ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, em relação ao tráfico de seres humanos, 
de drogas e de armas de fogo, crimes financeiros como corrupção, fraude e branqueamento de 
capitais e cibercriminalidade, considera-se essencial aumentar a cooperação entre 
Estados-Membros e a comunicação entre a equipa operacional e formativa.

OBJETIVOS

A proposta abrange vários objetivos:

 Alinhar a Europol com as exigências do Tratado de Lisboa mediante a criação do 
quadro legislativo da Europol sob a forma de um regulamento e a introdução de um 
mecanismo de controlo das atividades da Europol pelo Parlamento Europeu e pelos 
parlamentos nacionais.

 Criar programas europeus de formação e de intercâmbio para todos os agentes 
policiais a nível nacional e da UE.

 Conferir à Europol novas responsabilidades de modo a que possa prestar um apoio 
mais global às autoridades policiais nos Estados-Membros. Tal implica a Europol 
assumir as atuais funções da CEPOL no domínio da formação de agentes com funções 
coercivas e o desenvolvimento de um programa de formação policial. Neste contexto, 
também existe a possibilidade de que a Europol venha a criar centros da UE com 
competências especializadas na luta contra determinados tipos de crimes abrangidos 
pelos objetivos da Europol, nomeadamente o Centro Europeu da Cibercriminalidade.
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 Assegurar um regime sólido de proteção de dados para a Europol, em especial tendo 
em vista garantir que o responsável pela proteção de dados da Europol goza de total 
independência, atua com eficácia e tem poderes de intervenção suficientes.

 Melhorar a governação da Europol, mediante a procura de uma maior eficácia.

RESPONSABILIZAÇÃO

Ao alinhar a Europol pelas exigências do Tratado de Lisboa, reforçando a sua 
responsabilização, o regulamento assegura que as atividades da Europol estão sujeitas ao 
controlo dos representantes democraticamente eleitos pelos cidadãos da UE. De um ponto de 
vista prático, o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais devem receber informações 
através dos relatórios anuais de atividades e das contas definitivas de cada ano e receber 
informações sobre as avaliações de ameaça, análises estratégicas e relatórios gerais de 
situação, etc.

Além disso, o Parlamento Europeu deve:

 desempenhar as suas funções de autoridade orçamental (receber o mapa previsional, 
bem como o relatório sobre a gestão orçamental e financeira desse exercício e 
qualquer informação necessária ao processo de quitação),

 ser consultado sobre o programa de trabalho plurianual da Europol e receber, a título 
informativo, o programa de trabalho anual da Europol,

 poder convidar o candidato a diretor executivo da Europol para uma audição perante a 
comissão parlamentar competente ou responder a perguntas sobre o seu desempenho.

A fim de que o Parlamento Europeu possa exercer esse controlo, assegurando porém ao 
mesmo tempo a confidencialidade das informações operacionais, a Europol e o Parlamento 
Europeu devem concluir um acordo de trabalho sobre o acesso a informações 
classificadas e a informações sensíveis não classificadas da União Europeia tratadas pela 
Europol ou por seu intermédio.

A Europol como plataforma para o intercâmbio de informações entre as autoridades 
policiais dos Estados-Membros. Para o efeito, é reforçada a obrigação de os 
Estados-Membros fornecerem dados relevantes à Europol. É oferecido um incentivo, 
alargando a possibilidade de os serviços competentes receberem apoio financeiro para 
investigações transnacionais em domínios diferentes da contrafação do euro. É introduzido 
um mecanismo de prestação de informações para acompanhar a transmissão de dados à 
Europol pelos Estados-Membros.

ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS

A Comissão dos Assuntos Constitucionais e a relatora, com as alterações sugeridas, 
pretendem sublinhar em particular:
- o papel do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais para determinarem, em
conjunto, a organização e promoção de uma cooperação interparlamentar eficaz e regular 
dentro da União, especialmente no âmbito da cooperação policial e judiciária em que a União 
e os Estados-Membros partilham competências;
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- a fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da Europol;
- têm de ser aplicadas as regras de proteção de dados em vigor, tal como estabelecidas pelo 
Parlamento Europeu.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que cria a Agência da União Europeia para 
a Cooperação e a Formação Policial 
(Europol) e que revoga as Decisões
2009/371/JAI e 2005/681/JAI

que cria a Agência da União Europeia para 
a Cooperação Policial (Europol) e que 
revoga a Decisão 2009/371/JAI

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Estas agências são bastante eficazes e a cooperação entre ambas já está a aumentar 
e a melhorar para assegurar a segurança na Europa. Pelo contrário, uma fusão da Europol 
com a CEPOL poderia afetar a sua independência, o que não é desejável. Por conseguinte, o 
título da proposta deve apenas referir a Europol.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 88.º e o artigo 87.º, 
n.º 2, alínea b),

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o artigo 88.º, 
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Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a citação tem de referir apenas o artigo 88.º do TFUE.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 88.º do Tratado estabelece que 
a Europol seja regida por um regulamento 
a adotar em conformidade com o processo 
legislativo ordinário. Exige igualmente a 
definição das modalidades de controlo das 
atividades da Europol pelo Parlamento 
Europeu, controlo a que são associados os 
parlamentos nacionais. Por conseguinte, é 
necessário substituir a Decisão 
2009/371/JAI por um regulamento que 
defina as regras em matéria de controlo 
parlamentar.

(2) O artigo 88.º do Tratado estabelece que 
a Europol seja regida por um regulamento 
a adotar em conformidade com o processo 
legislativo ordinário. Exige igualmente a 
definição das modalidades de controlo das 
atividades da Europol pelo Parlamento 
Europeu, controlo a que são associados os 
parlamentos nacionais de acordo com o 
artigo 12.º, alínea c) do Tratado da União 
Europeia, e o artigo 9.º do Protocolo n.º 1 
sobre o papel dos parlamentos nacionais 
na União Europeia, a fim de melhorar a 
legitimidade democrática e 
responsabilização da Europol 
relativamente aos cidadãos europeus. Por 
conseguinte, é necessário substituir a 
Decisão 2009/371/JAI por um regulamento 
que defina as regras em matéria de controlo 
parlamentar.

Or. en

Justificação

É importante sublinhar os objetivos específicos do controlo parlamentar da Europol. O 
artigo 12.º do TUE refere-se à contribuição ativa dos parlamentos nacionais para o bom 
funcionamento da União, e o Protocolo (n.º 1) e o artigo 9.º do Protocolo, em concertação 
com o Parlamento Europeu, confiam-lhes a organização e a promoção da cooperação 
interparlamentar com a União. Têm de ser mencionados ambos os artigos como direito 
primário da UE relativamente à cooperação interparlamentar.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Academia Europeia de Polícia 
(«CEPOL» ou também designada «AEP») 
foi criada pela Decisão 2005/681/JAI para 
facilitar a cooperação entre as forças 
policiais nacionais mediante a organização 
e a coordenação de atividades de formação 
com dimensão policial europeia.

(3) Para a realização da sua missão, a 
Europol estabelece igualmente uma 
cooperação especial com a Academia 
Europeia de Polícia («CEPOL» ou também 
designada «AEP»), tal como foi criada pela 
Decisão 2005/681/JAI, para facilitar a 
cooperação entre as forças policiais 
nacionais mediante a organização e a 
coordenação de atividades de formação 
com dimensão policial europeia.

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Estas agências são bastante eficazes e é importante aumentar apenas a cooperação 
entre ambas para assegurar a segurança na Europa.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Dadas as ligações entre as atribuições 
da Europol e da CEPOL, a integração e a 
racionalização das funções das duas 
agências melhorará a eficácia das 
atividades operacionais, a pertinência das 
atividades de formação e a eficiência da 
cooperação policial na União.

(6) Dadas as ligações entre as atribuições 
da Europol e da CEPOL, uma cooperação 
especial entre as duas agências melhorará 
a eficácia das atividades operacionais, a 
pertinência das atividades de formação e a 
eficiência da cooperação policial na União.

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Estas agências são bastante eficazes e é importante aumentar apenas a cooperação 
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entre ambas para assegurar a segurança na Europa.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As Decisões 2009/371/JAI e 
2005/681/JAI, devem, portanto, ser 
revogadas e substituídas pelo presente 
regulamento, que tem por base os 
ensinamentos retirados da aplicação de
ambas as decisões. A Europol, tal como 
criada pelo presente regulamento, deve 
substituir e assumir as funções da Europol 
e da CEPOL criadas pelas duas decisões
revogadas. 

(7) A Decisão 2009/371/JAI deve, 
portanto, ser revogada e substituída pelo 
presente regulamento, que tem por base os 
ensinamentos retirados da aplicação dessa 
decisão. A Europol, tal como criada pelo 
presente regulamento, deve substituir e 
assumir as funções da Europol criadas pela 
decisão revogada. 

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a referência à agência CEPOL deixa de ser necessária.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de assegurar a plena 
responsabilidade e transparência da 
Europol, é necessário, tendo em conta o 
artigo 88.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
estabelecer as modalidades de controlo das 
atividades da Europol pelo Parlamento 
Europeu em conjunto com os parlamentos 
nacionais, tendo devidamente em conta a 
necessidade de salvaguardar a 
confidencialidade das informações 
operacionais.

(48) A fim de respeitar o papel dos 
parlamentos na monitorização do Espaço 
Europeu de Liberdade, Segurança e 
Justiça e as responsabilidades políticas 
dos parlamentos nacionais e do 
Parlamento Europeu no cumprimento e 
exercício dos respetivos poderes no 
processo legislativo, é necessário
assegurar a plena responsabilidade e 
transparência da Europol. Para tal, tendo 
em conta o artigo 88.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, devem 
ser estabelecidas as modalidades de 
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controlo das atividades da Europol pelo 
Parlamento Europeu em conjunto com os 
parlamentos nacionais, tendo devidamente 
em conta a necessidade de salvaguardar a 
confidencialidade das informações 
operacionais. 

Or. en

Justificação

As Conclusões da Presidência da Conferência de Presidentes dos Parlamentos da União 
Europeia realizada em Bruxelas a 4 e 5 de abril de 2011 especificam e consideram 
necessário exercer uma supervisão mais rigorosa e aprofundada das atividades da Europol.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) A supervisão parlamentar 
concertada da Europol por parte do 
Parlamento Europeu e dos parlamentos 
nacionais deve ser realizada no âmbito 
das estruturas interparlamentares 
existentes e reforçada por um intercâmbio 
de informações intensificado e pela 
organização periódica de reuniões 
conjuntas. 

Or. en

Justificação

Na referida reunião em Bruxelas a 4 e 5 de abril de 2011, os Presidentes dos Parlamentos da 
União Europeia debateram e chegaram a acordo sobre a forma de controlo da monitorização 
das atividades do Serviço Europeu de Polícia (Europol).
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) A Europol, tal como criada pelo 
presente regulamento, substitui e sucede à 
Europol criada pela Decisão 2009/371/JAI 
e à CEPOL criada pela Decisão 
2005/681/JAI. Deve, por conseguinte, ser 
considerada a sucessora legal de todos os 
respetivos contratos, incluindo contratos de 
trabalho, compromissos contraídos e 
património adquirido. Os acordos 
internacionais concluídos pela Europol 
criada com base na Decisão 2009/371/JAI 
e pela CEPOL criada com base na 
Decisão 2005/681/JAI, continuam em 
vigor, com exceção do acordo relativo à 
sede celebrado pela CEPOL.

(57) A Europol, tal como criada pelo 
presente regulamento, substitui e sucede à 
Europol criada pela Decisão 2009/371/JAI. 
Deve, por conseguinte, ser considerada a 
sucessora legal de todos os respetivos 
contratos, incluindo contratos de trabalho, 
compromissos contraídos e património 
adquirido. Os acordos internacionais 
concluídos pela Europol criada com base 
na Decisão 2009/371/JAI continuam em 
vigor.

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a referência à CEPOL deixa de ser necessária.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Para que a atual Europol possa 
continuar a exercer nas melhores condições 
as funções da Europol criada pela Decisão 
2009/371/JAI e as funções da CEPOL 
criada pela Decisão 2005/681/JAI, é 
necessário estabelecer medidas transitórias 
adequadas, em especial no que se refere ao 
conselho de administração, ao diretor 
executivo e à reserva de parte do 
orçamento da Europol para a formação 

(58) Para que a atual Europol possa 
continuar a exercer nas melhores condições 
as funções da Europol criada pela Decisão 
2009/371/JAI, é necessário estabelecer 
medidas transitórias adequadas, em 
especial no que se refere ao conselho de 
administração, ao diretor executivo e à 
reserva de parte do orçamento da Europol 
para a formação durante o período de três 
anos após a entrada em vigor do presente 
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durante o período de três anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

regulamento.

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a referência à CEPOL deixa de ser necessária.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Capítulo III – título 

Texto da Comissão Alteração

Capítulo III Suprimido
FUNÇÕES RELACIONADAS COM A 

FORMAÇÃO DE AGENTES COM 
FUNÇÕES COERCIVAS

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a referência às atividades relacionadas com a formação deixa de 
ser necessária.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Academia Europol

1. Um departamento no âmbito da 
Europol, denominado Academia Europol, 
tal como criado pelo presente 
regulamento, deve apoiar, desenvolver, 
assegurar e coordenar a formação para 
agentes com funções coercivas, em 
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especial nos domínios da luta contra a 
criminalidade grave que afete dois ou 
mais Estados-Membros e do terrorismo, 
da gestão de riscos elevados para a ordem 
pública e de eventos desportivos, de 
planeamento estratégico e comando de 
missões da União sem natureza militar, 
bem como de liderança em matéria 
policial e de competências linguísticas, 
nomeadamente tendo em vista:
(a) Aumentar a sensibilização e os 
conhecimentos sobre: 
(i) os instrumentos internacionais e da 
União sobre cooperação policial; 
(ii) os organismos da União, em 
particular a Europol, a Eurojust e a 
Frontex, o respetivo funcionamento e 
papel; 
(iii) os aspetos judiciais da cooperação 
policial e os conhecimentos práticos sobre 
o acesso a canais de informação; 
(b) Incentivar o desenvolvimento da 
cooperação regional e bilateral entre 
Estados-Membros e entre 
Estados-Membros e países terceiros;
(c) Tratar domínios temáticos criminais 
ou policiais específicos sempre que a 
formação a nível da União constitua uma 
mais-valia;
(d) Conceber programas específicos 
comuns de formação para agentes com 
funções coercivas visando a sua 
participação em missões civis da União;
(e) Apoiar os Estados-Membros na 
realização de atividades bilaterais de 
reforço das capacidades em matéria de 
aplicação da lei em países terceiros; 
(f) Formar formadores e contribuir para 
melhorar a aprendizagem e o intercâmbio 
de boas práticas.
2. A Academia Europol deve elaborar e 
atualizar regularmente as ferramentas e 
metodologias de aprendizagem, 



PA\939629PT.doc 13/20 PE513.290v01-00

PT

aplicando-as numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, a fim de 
reforçar as competências dos agentes com 
funções coercivas. A Academia Europol 
deve avaliar os resultados dessas ações, 
tendo em vista melhorar a qualidade, a 
coerência e a eficácia de ações futuras. 

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a referência às atividades relacionadas com a formação deixa de 
ser necessária.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Atribuições da Academia Europol

1. A Academia Europol prepara as 
análises das necessidades estratégicas 
plurianuais e os programas de 
aprendizagem plurianuais.
2. A Academia Europol desenvolve e 
realiza atividades de formação e material 
didático, nomeadamente: 
(a) Cursos, seminários, conferências, 
atividades de aprendizagem com base na 
Internet;
(b) Programas comuns para sensibilizar, 
colmatar lacunas e/ou facilitar uma 
abordagem comum do fenómeno da 
criminalidade transnacional;
(c) Módulos de formação graduados de 
acordo com fases ou níveis progressivos 
de complexidade das competências 
necessárias a um grupo-alvo específico e 
direcionados para uma determinada 
região geográfica, um domínio temático 
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específico da atividade criminosa ou um 
conjunto específico de competências 
profissionais;
(d) Programas de intercâmbio e 
destacamento de agentes com funções 
coercivas no âmbito de uma abordagem 
da formação em termos operacionais.
3. Para garantir uma política de formação 
europeia coerente visando apoiar missões 
civis e reforçar as capacidades em países 
terceiros, a Academia Europol deve:
(a) Avaliar o impacto das políticas e 
iniciativas existentes na UE em matéria 
de formação policial;
(b) Desenvolver e assegurar a formação 
destinada a preparar agentes com funções 
coercivas dos Estados-Membros para 
participarem em missões civis, incluindo a 
aquisição das competências linguísticas 
necessárias;
(c) Desenvolver e assegurar a formação 
de agentes com funções coercivas de 
países terceiros, em especial de países que 
são candidatos à adesão à União;
(d) Gerir fundos de assistência externa da 
União destinados a ajudar países terceiros 
no reforço das suas capacidades em 
domínios relevantes, em consonância com 
as prioridades da União.
4. A Academia Europol deve promover o 
reconhecimento mútuo da formação 
policial nos Estados-Membros e as 
normas de qualidade europeias existentes 
na matéria. 

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a referência às atividades relacionadas com a formação deixa de 
ser necessária.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Investigação pertinente para a formação

1. A Academia Europol deve contribuir 
para o desenvolvimento da investigação 
pertinente para as atividades de formação 
abrangidas por este capítulo. 
2. A Academia Europol deve promover e 
estabelecer parcerias com organismos da 
União e instituições académicas públicas 
e privadas, bem como incentivar a criação 
de parcerias sólidas entre as 
universidades e os institutos de formação 
policial nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A fusão da Europol com a CEPOL não é a solução ideal para aumentar a eficácia da 
agência. Por conseguinte, a referência às atividades relacionadas com a formação deixa de 
ser necessária.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros, os organismos da 
União, os países terceiros e as organizações 
internacionais podem indicar, no momento 
da transferência das informações, qualquer 
restrição ao seu acesso ou utilização, em 
termos gerais ou específicos, incluindo no 
que se refere ao seu apagamento ou 
destruição. Sempre que a necessidade de 
tais restrições se torne evidente depois da 
transmissão, devem desse facto informar a 

2. Os Estados-Membros, os organismos da 
União, os países terceiros e as organizações 
internacionais podem indicar, no momento 
da transferência das informações, qualquer 
restrição ao seu acesso ou utilização, em 
termos gerais ou específicos, incluindo no 
que se refere ao seu apagamento ou 
destruição. Ao estabelecer estas restrições, 
deve-se evitar ao máximo que estas 
impeçam a disponibilização de 
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Europol. A Europol é obrigada a respeitar 
essas restrições. 

informações ao Parlamento Europeu e 
aos parlamentos nacionais no exercício 
do controlo parlamentar, de acordo com 
as disposições estabelecidas no capítulo 
IX do presente regulamento. Sempre que a 
necessidade de tais restrições se torne 
evidente depois da transmissão, devem 
desse facto informar a Europol. A Europol 
é obrigada a respeitar essas restrições. 

Or. en

Justificação

Os documentos disponibilizados durante o controlo parlamentar devem ter em conta a sua 
confidencialidade.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 53.° – n.os 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. O presidente do conselho de 
administração e o diretor executivo 
comparecem perante o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais, a 
pedido destes, para debater matérias 
relativas à Europol, tendo em conta os 
deveres de sigilo e de confidencialidade.

1. O presidente do conselho de 
administração e o diretor executivo 
comparecem perante o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais, a 
pedido destes, pelo menos duas vezes por 
ano, para debater matérias relativas aos 
documentos estratégicos e/ou relatórios de 
avaliação da Europol, tendo em conta os 
deveres de sigilo e de confidencialidade.

2. O controlo parlamentar das atividades da 
Europol pelo Parlamento Europeu, em 
conjunto com os parlamentos nacionais, 
deve ser exercido em conformidade com o 
presente regulamento.

2. O controlo parlamentar das atividades da 
Europol pelo Parlamento Europeu, em 
conjunto com os parlamentos nacionais, 
deve ser exercido em conformidade com as 
decisões tomadas pelo Parlamento 
Europeu e pelos parlamentos nacionais.

2-A. Para o efeito, o controlo deve ser 
exercido por um organismo 
interparlamentar através do qual os 
representantes do Parlamento Europeu e 
dos parlamentos nacionais se possam 
reunir regularmente e cujas modalidades 
de funcionamento possam ser decididas 



PA\939629PT.doc 17/20 PE513.290v01-00

PT

em conjunto pelo Parlamento Europeu e 
pelos parlamentos nacionais pelo menos 6 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento. O controlo deve ser 
organizado no âmbito do quadro das 
estruturas interparlamentares existentes.

Or. en

Justificação

Na referida reunião em Bruxelas a 4 e 5 de abril de 2011, os Presidentes dos Parlamentos da 
União Europeia debateram e chegaram a acordo sobre a forma de controlo da monitorização 
das atividades do Serviço Europeu de Polícia (Europol). As modalidades práticas do 
funcionamento deste organismo interparlamentar têm de ser estabelecidas em conjunto pelo 
Parlamento Europeu e pelos parlamentos nacionais.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

1. Com o objetivo de permitir o exercício 
do controlo parlamentar das atividades da 
Europol, em conformidade com o artigo 
53.°, o acesso a informações classificadas e 
a informações sensíveis não classificadas 
da União Europeia tratadas pela Europol 
ou por seu intermédio, pode ser concedido 
ao Parlamento Europeu e aos seus 
representantes, mediante pedido. 

1. Com o objetivo de permitir o exercício 
do controlo parlamentar das atividades da 
Europol, em conformidade com o artigo 
53.°, o acesso a informações classificadas e 
a informações sensíveis não classificadas 
da União Europeia tratadas pela Europol 
ou por seu intermédio, deve ser concedido 
ao Parlamento Europeu e aos seus 
representantes, mediante pedido, após 
consulta do fornecedor de dados e após 
eliminação dos dados pessoais. 

2. O acesso a informações classificadas e a 
informações sensíveis não classificadas da 
União Europeia deve respeitar os 
princípios de base e as normas mínimas, tal 
como referido no artigo 69.º. As 
modalidades desse acesso devem ser 
regidas por um convénio de ordem prática 
celebrado entre a Europol e o Parlamento 
Europeu.

2. O acesso a informações classificadas e a 
informações sensíveis não classificadas da 
União Europeia deve respeitar os 
princípios de base e as normas mínimas 
estabelecidas na decisão da Mesa do 
Parlamento Europeu, de 15 de abril de 
2013, relativa às regras de gestão do 
tratamento de informações confidenciais 
pelo Parlamento Europeu1. As 
modalidades desse acesso devem ser 
regidas por um convénio de ordem prática 
celebrado entre a Europol e o Parlamento 
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Europeu com base no Anexo II do 
Acordo-Quadro sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão 
Europeia.

_____________
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.

Or. en

Justificação

Têm de ser aplicadas as regras de proteção de dados em vigor, tal como estabelecidas pelo 
Parlamento Europeu.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Antes de ser nomeado, o candidato 
selecionado pelo conselho de 
administração pode ser convidado a 
proferir uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento Europeu e a 
responder às perguntas formuladas pelos 
seus membros.

Antes de ser nomeado, o candidato 
selecionado pelo conselho de 
administração, se convidado, deve proferir 
uma declaração perante a comissão 
competente do Parlamento Europeu e a 
responder às perguntas formuladas pelos 
seus membros.

Or. en

Justificação

O controlo do Parlamento Europeu sobre o diretor executivo também deve ser reforçado de 
acordo com as novas regras aplicáveis a outras agências europeias (ENVI).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.os 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar cinco anos após [a data de 
aplicação do presente regulamento] e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 

1. O mais tardar cinco anos após [a data de 
aplicação do presente regulamento] e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
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Comissão encomenda uma avaliação para 
examinar o impacto, a eficácia e a 
eficiência da Europol e das suas práticas de 
trabalho. A avaliação deve examinar, em 
particular, a eventual necessidade de alterar 
os objetivos da Europol, bem como a 
incidência financeira de qualquer alteração. 

Comissão encomenda uma avaliação para 
examinar o impacto, a eficácia e a 
eficiência da Europol e das suas práticas de 
trabalho, bem como o funcionamento dos 
mecanismos de controlo das atividades da 
Europol por parte do Parlamento 
Europeu, em conjunto com os 
parlamentos nacionais. A avaliação deve 
examinar, em particular, a eventual 
necessidade de alterar os objetivos da 
Europol, bem como a incidência financeira 
de qualquer alteração. 

2. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação juntamente com as suas 
conclusões ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, aos parlamentos nacionais e ao 
conselho de administração. 

2. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação juntamente com as suas 
conclusões, se necessário, acompanhado 
por uma proposta de alteração do 
presente regulamento, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, aos parlamentos 
nacionais e ao conselho de administração. 

Or. en

Justificação

A cláusula de avaliação e revisão tem de ser alargada igualmente ao mecanismo de controlo 
parlamentar da Europol.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 77

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento substitui e revoga 
a Decisão 2009/371/JAI e a Decisão 
2005/681/JAI.

O presente regulamento substitui e revoga 
a Decisão 2009/371/JAI.

As referências às decisões substituídas
devem entender-se como sendo feitas ao 
presente regulamento.

As referências à decisão substituída devem 
entender-se como sendo feitas ao presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 78

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as medidas legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI e da 
Decisão 2005/681/JAI são revogadas com 
efeitos a partir da data de aplicação do 
presente regulamento. 

1. Todas as medidas legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI são 
revogadas com efeitos a partir da data de 
aplicação do presente regulamento.

2. Todas as medidas não legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e da Decisão 2005/681/JAI, que 
cria a CEPOL, devem manter-se em vigor 
após [a data de aplicação do presente 
regulamento], salvo decisão em contrário 
do conselho de administração da Europol 
para dar execução ao presente 
regulamento.

2. Todas as medidas não legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), devem manter-se em vigor após 
[a data de aplicação do presente 
regulamento], salvo decisão em contrário 
do conselho de administração da Europol 
para dar execução ao presente 
regulamento.

Or. en


