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KORTFATTAD MOTIVERING

BAKGRUND

Europeiska polismyndigheten (Europol) grundades som ett mellanstatligt organ med sina 
stadgar reglerade av en konvention som undertecknats av medlemsstaterna och trädde i kraft 
1999. Med stöd i ett rådsbeslut som antogs 2009 blev Europol ett organ med finansiering 
genom EU:s budget. Europols uppgift är att stödja nationella brottsbekämpande myndigheter i 
deras insatser och ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet 
och terrorism.

Europeiska polisakademin (Cepol) inrättades 2005, som ett EU-organ med ansvar för 
fortbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, och verkar för att underlätta samarbetet 
mellan nationella polismyndigheter genom att anordna kurser inriktade på europeiskt 
polisarbete.

För att uppnå stordriftsfördelar och i och med de två EU-organens överlappande 
intresseområden och uppgifter har man kommit fram till att det vore lämpligt att slå ihop dem. 
I det gemensamma uttalandet om decentraliserade EU-myndigheter, som godkändes av 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen i juli 2012, fastställs styrelseprinciperna för 
sådana byråer som Europol och Europeiska polisakademin. En sammanslagning av Europol 
och Cepol till ett enda organ, med säte i Europols nuvarande huvudkontor i Haag, skulle leda 
till betydande synergieffekter och effektivitetsvinster.

Samtidigt och för att ta itu med den kraftigt ökade allvarliga och organiserade brottsligheten i 
Europa det senaste årtiondet, såsom människohandel, handel med otillåtna preparat och 
skjutvapen, ekonomiska brott såsom korruption, bedrägeri och penningtvätt samt 
it-brottslighet, är det viktigt att samarbetet mellan medlemsstaterna och kontakter mellan den 
operativa och undervisande personalen utvecklas ytterligare. 

MÅL

Förslaget innehåller ett antal mål:

 Anpassa Europol till Lissabonfördragets krav genom att inrätta den rättsliga ramen för 
Europol samt genom att införa en mekanism för kontroll av Europols verksamhet som 
skulle åligga Europaparlamentet att genomföra under medverkan av de nationella 
parlamenten.

 Inrätta europeiska fortbildnings- och utbytesprogram för alla berörda yrkesverksamma 
inom brottsbekämpning, såväl nationellt som på EU-nivå. 

 Ge Europol nya behörigheter, så att myndigheten kan erbjuda medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter ett starkare stöd. Europol skulle också ta över Cepols 
nuvarande uppdrag att fortbilda tjänstemän inom brottsbekämpning och utveckla ett 
program för fortbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning. Dessutom skulle det 
ge Europol möjligheten att utveckla europeiska centrum för specialistkompetens i 
syfte att bekämpa vissa typer av brottslighet som omfattas av Europols mål, t.ex. det 
europeiska centrumet mot it-brottslighet.
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 Garantera Europol en stark ordning för personuppgiftsskydd, särskilt för att garantera 
att Europols uppgiftsskyddsombud är helt oberoende, kan agera på ett verksamt sätt 
och har tillräckliga befogenheter att ingripa.

 Förbättra Europols styrelseformer genom att eftersträva ökad effektivitet.

ANSVARIGHET

Genom att anpassa Europol till Lissabonfördragets krav och öka myndighetens 
ansvarighet säkerställs det genom den kommande förordningen att Europols verksamhet 
kontrolleras av demokratiskt valda representanter för EU-medborgarna. Ur praktisk synpunkt 
skulle Europaparlamentet och de nationella parlamenten erhålla information genom de årliga 
verksamhetsrapporterna och den årligen återkommande slutredovisningen samt ta del av 
hotbildsbedömningar, strategiska analyser och allmänna lägesrapporter, osv.

Därutöver kommer Europaparlamentet att

 fullgöra sin funktion som budgetmyndighet (ta del av beräkningar, rapporten om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret och de 
uppgifter som krävs för att bevilja ansvarsfrihet),

 rådfrågas angående Europols fleråriga arbetsprogram och för kännedom få ta del av 
Europols årliga arbetsprogram,

 kunna bjuda in kandidaten till posten som verkställande direktör för Europol att höras 
av parlamentets behöriga utskott eller besvara utskottets frågor om 
verksamhetsresultaten.

För att Europaparlamentet ska kunna utöva kontroll samtidigt som sekretess för den operativa 
informationen garanteras, måste Europol och Europaparlamentet ingå samarbetsavtal om 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga uppgifter som 
behandlas av eller genom Europol, men som inte belagts med sekretess.

Europol som ett nav för informationsutbyte mellan medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter. Detta görs genom att öka medlemsstaternas skyldighet 
att förse Europol med relevanta uppgifter. Ett incitament erbjuds genom en utvidgning av 
de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd till 
gränsöverskridande utredningar som avser andra områden än förfalskning av euron. En 
rapporteringsmekanism införs för att övervaka omfattningen av medlemsstaternas överföring 
av uppgifter till Europol.

ÄNDRINGAR SOM KRÄVS

Utskottet för konstitutionella frågor och dess föredragare för ändringsförslagen vill särskilt 
framhäva följande:
– Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll när det gäller att tillsammans 
utforma organisationen och främjandet av ett effektivt och regelrätt interparlamentariskt 
samarbete inom unionen, särskilt på området polisiärt och rättsligt samarbete där unionens 
och medlemsstaternas behörighetsområden överlappas.
– Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
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– De gällande reglerna om skydd av personuppgifter som införts av Europaparlament måste 
tillämpas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om Europeiska unionens organ för 
samarbete och fortbildning inom 
brottsbekämpning (Europol) om 
upphävande av beslut 2009/371/RIF och 
2005/681/RIF

om Europeiska unionens organ för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om upphävande av 
beslut 2009/371/RIF 

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Dessa båda organ är ganska effektiva och samarbetet dem emellan ökar och förbättras redan 
för att säkerställa Europas säkerhet. En sammanslagning av Europol och Cepol skulle 
tvärtom kunna påverka deras oberoende, vilket inte är önskvärt. Därför bör förslagets titel 
endast hänvisa till Europol.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 88 och 87.2 b,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 88,



PE513.290v01-00 6/20 PA\939629SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Därför bör beaktandeledet endast hänvisa till artikel 88 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 88 i fördraget ska Europol 
regleras genom förordningar i enlighet med 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Enligt samma artikel krävs även närmare 
bestämmelser för den demokratiska 
kontroll av Europols verksamhet som 
Europaparlamentet utövarunder 
medverkan av de nationella parlamenten.
Därför är det nödvändigt att ersätta 
beslut 2009/371/RIF med en förordning 
som innehåller bestämmelser om 
parlamentarisk kontroll.

(2) Enligt artikel 88 i fördraget ska Europol 
regleras genom förordningar i enlighet med 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Enligt samma artikel krävs även närmare 
bestämmelser för den demokratiska 
kontroll av Europols verksamhet som 
Europaparlamentet utövar under
medverkan av de nationella parlamenten i 
enlighet med artikel 12 c i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 9 i 
protokoll (nr 1) om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen 
för att öka Europols demokratiska 
legitimitet och ansvarighet inför 
EU-medborgarna. Därför är det 
nödvändigt att ersätta beslut 2009/371/RIF 
med en förordning som innehåller 
bestämmelser om parlamentarisk kontroll.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att framhäva de specifika målen med Europols parlamentariska kontroll.
Artikel 12 i EU-fördraget hänvisar till att de nationella parlamenten bidrar aktivt till en väl 
fungerande union och protokoll (nr 1) och artikel 9 i protokollet grundas på dem, i 
samförstånd med Europaparlamentet, organiseringen och främjandet av det 
interparlamentariska samarbetet inom unionen. Båda artiklarna, som rör EU:s primärrätt om 
interparlamentariskt samarbete, måste anges.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En europeisk polisakademi (nedan 
kallad Cepol) inrättades genom 
beslut 2005/681/RIF att underlätta 
samarbetet mellan nationella polisstyrkor 
genom att organisera och samordna 
fortbildning med inriktning på europeiskt 
polisarbete.

(3) För att kunna utföra sitt uppdrag
inleder Europol även ett särskilt 
samarbete med Europeiska polisakademin
(nedan kallad Cepol) som inrättades genom 
beslut 2005/681/RIF för att underlätta 
samarbetet mellan nationella polisstyrkor 
genom att organisera och samordna 
fortbildning med inriktning på europeiskt 
polisarbete.

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Dessa organ är ganska effektiva och det är bara viktigt att öka samarbetet dem emellan för 
att säkerställa Europas säkerhet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med hänsyn till sambandet mellan
Europols och Cepols arbetsuppgifter skulle 
en sammanslagning och rationaliseringen 
av de båda organens funktioner öka 
effektiviteten i den operativa 
verksamheten, betydelsen av fortbildning 
och effektiviteten i unionens 
polissamarbete.

(6) Med hänsyn till sambandet mellan 
Europols och Cepols arbetsuppgifter skulle 
ett särskilt samarbete mellan de båda
organen öka effektiviteten i den operativa 
verksamheten, betydelsen av fortbildning 
och effektiviteten i unionens 
polissamarbete.

Or. en
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Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Dessa organ är ganska effektiva och det är bara viktigt att öka samarbetet dem emellan för 
att säkerställa Europas säkerhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Beslut 2009/371/RIF och 
2005/681/RIF bör därför upphöra att gälla 
och ersättas med föreliggande förordning, 
som bygger på erfarenheter av 
genomförandet av de båda besluten.
Europol, såsom det inrättas enligt denna 
förordning, ska ersätta Europol och Cepol
såsom de inrättades enligt de båda
upphävda besluten och överta deras
uppgifter.

(7) Beslut 2009/371/RIF bör därför 
upphöra att gälla och ersättas med 
föreliggande förordning, som bygger på 
erfarenheter av genomförandet av det 
beslutet. Europol, såsom det inrättas enligt 
denna förordning, ska ersätta Europol 
såsom det inrättades enligt det upphävda 
beslutet och överta dess uppgifter.

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Hänvisningar till Cepol är därför inte nödvändiga.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(48) För att respektera parlamentens roll i 
övervakningen av det europeiska området 
med frihet, säkerhet och rättvisa och de 
nationella parlamentens och 
Europaparlamentets politiska 
ansvarsområden när det gäller att 
respektera och utöva deras respektive 
befogenheter i lagstiftningsförfarandet är 
det nödvändigt att Europol är en fullt 
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operativa uppgifter. ansvarig och öppen inre organisation. Det 
är därför, mot bakgrund av artikel 88 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, nödvändigt att fastställa 
bestämmelser om Europaparlamentets och 
de nationella parlamentens kontroll av 
Europols verksamhet, samtidigt som 
vederbörlig hänsyn tas till behovet av 
sekretess för operativa uppgifter.

Or. en

Motivering

I ordförandeskapets slutsatser från konferensen för talmän i EU-ländernas parlament, som 
hölls i Bryssel den 4–5 april 2011, framhölls det som nödvändigt att utöva en striktare och 
mer omfattande parlamentarisk kontroll över Europols verksamhet. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Europaparlamentets och de 
nationella parlamentens samordnade 
parlamentariska kontroll av Europol bör 
utövas inom ramen för befintliga 
interparlamentariska strukturer, 
förstärkta av ett utökat informationsutbyte 
och bestämmelser om regelbundna 
gemensamma möten.

Or. en

Motivering

Vid konferensen för talmän i EU-ländernas parlament, som hölls i Bryssel den 4–5 april 
2011, diskuterade och enades man om hur kontrollen över Europols verksamhet skulle se ut.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ersätter och efterträder 
Europol, såsom det inrättades genom 
beslut 2009/371/RIF och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF.
Den nya myndigheten bör därför vara 
rättslig efterträdare till alla deras avtal, 
bland annat anställningsavtal, skulder och 
förvärvad egendom. De internationella 
avtal som slutits av Europol, såsom det 
inrättades på grundval av 
beslut 2009/371/RIF, och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF,
bör fortsätta at gälla, dock med undantag 
för Cepols avtal om huvudkontor.

(57) Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ersätter och efterträder 
Europol, såsom det inrättades genom 
beslut 2009/371/RIF. Den nya 
myndigheten bör därför vara rättslig 
efterträdare till alla deras avtal, bland annat 
anställningsavtal, skulder och förvärvad 
egendom. De internationella avtal som 
slutits av Europol, såsom det inrättades på 
grundval av beslut 2009/371/RIF bör 
fortsätta att gälla.

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Hänvisningar till Cepol är därför inte nödvändiga.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att Europol på bästa sätt ska kunna 
fortsätta att utföra de uppgifter som 
utfördes av Europol, såsom det inrättades 
fastställts på grundval av 
beslut 2009/371/RIF, och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF,
bör övergångsåtgärder fastställas, särskilt 
med avseende på styrelsen och den 
verkställande direktören, och en del av 
Europols budget avsättas för utbildning 

(58) För att Europol på bästa sätt ska kunna 
fortsätta att utföra de uppgifter som 
utfördes av Europol, såsom det inrättades 
på grundval av beslut 2009/371/RIF bör 
övergångsåtgärder fastställas, särskilt med 
avseende på styrelsen och den 
verkställande direktören, och en del av 
Europols budget avsättas för utbildning 
under de tre år som följer på ikraftträdandet 
av denna förordning.
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under de tre år som följer på ikraftträdandet 
av denna förordning.

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Hänvisningar till Cepol är därför inte nödvändiga.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Kapitel III – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel III utgår
UPPGIFTER RÖRANDE 

FORTBILDNING AV TJÄNSTEMÄN 
INOM BROTTSBEKÄMPNING

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Hänvisningar till uppgifter som rör fortbildning är därför inte nödvändiga.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Europolakademin

1. Europolakademin, som genom denna 
förordning inrättas som en avdelning 
inom Europol, ska stödja, utveckla, 
genomföra och samordna utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning 
främst på områdena bekämpning av 
allvarlig brottslighet som berör två eller 
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flera medlemsstater och terrorism, 
hantering av situationer som innebär en 
hög risk för den allmänna ordningen och 
idrottsevenemang, strategisk planering 
och ledning av icke-militära EU-uppdrag, 
ledarskap inom brottsbekämpning samt 
språkfärdigheter, i första hand i följande 
syften:
(a) Öka medvetenheten och kunskapen 
om
(i) internationella instrument och 
EU-instrument med avseende på 
samarbete inom brottsbekämpning,
(ii) unionens organ, särskilt Europol, 
Eurojust och Frontex och deras funktion 
och roller,
(iii) juridiska aspekter av samarbetet 
mellan rättsvårdande myndigheter och 
praktiska kunskaper om tillgång till 
informationskanaler.
(b) Uppmuntra utvecklingen av regionalt 
och bilateralt samarbete mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och tredje länder.
(c) Hantera särskilda straffrättsliga eller 
polisiära tematiska områden, där 
utbildning på unionsnivå kan tillföra ett 
mervärde.
(d) Utarbeta särskilda gemensamma 
kursplaner för tjänstemän inom 
brottsbekämpning för att utbilda dem 
inför deltagande i unionens civila 
uppdrag.
(e) Bistå medlemsstaterna i bilateral 
brottsbekämpande kapacitetsuppbyggnad 
i tredjeland.
(f) Utbilda fortbildare och bidra till att 
förbättra och utbyta god inlärningspraxis.
2. Europolakademin ska utveckla och 
regelbundet uppdatera pedagogiska 
verktyg och metoder samt tillämpa dessa 
med avseende på livslångt lärande att 
stärka färdigheterna bland tjänstemän 
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inom brottsbekämpning.
Europolakademin ska utvärdera 
resultaten av dessa åtgärder i syfte att 
förbättra kvaliteten, samstämmigheten 
och effektivitet i framtida åtgärder.

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Hänvisningar till uppgifter som rör fortbildning är därför inte nödvändiga.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Uppgifter för Europolakademin

1. Europolakademin ska utarbeta 
analyser av det fleråriga strategiska 
utbildningsbehovet och av de fleråriga 
utbildningsprogrammen.
2. Europolakademin ska utveckla och 
genomföra utbildning samt utarbeta 
fortbildningsprodukter, som kan 
inbegripa
(a) kurser, seminarier, konferenser, 
webbaserad inlärning och e-lärande,
(b) gemensamma kursplaner för att öka 
medvetenheten, täppa till luckor eller 
underlätta en gemensam hållning i fråga 
om gränsöverskridande kriminella 
företeelser,
(c) utbildningsmoduler som är anpassade 
till de successiva faser eller 
komplexitetsnivåer som respektive 
målgrupp behöver, och inriktade på 
antingen ett avgränsat geografiskt område 
eller vissa brottsliga handlingar som 
tematiskt område eller bestämda 
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yrkeskvalifikationer,
(d) utbytes- och stödprogram för 
tjänstemän inom brottsbekämpning i 
samband med fortbildning inriktad på 
operativt arbete.
3. För att säkerställa en 
sammanhängande europeisk 
fortbildningspolitik till stöd för civila 
uppdrag och kapacitetsuppbyggnad i 
tredjeland ska Europolakademin
(a) bedöma effekterna av befintlig 
unionsrelaterad fortbildning om politiska 
insatser och initiativ inom 
brottsbekämpning,
(b) utveckla och tillhandahålla utbildning 
för att förbereda medlemsstaternas 
tjänstemän inom brottsbekämpning inför 
deltagande i civila uppdrag, bl.a. genom 
att göra det möjligt för dem att tillägna sig 
tillräckliga språkkunskaper,
(c) utforma och genomföra utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning i 
tredjeland, särskilt från de länder som är 
kandidater för anslutning till EU,
(d) förvalta unionens särskilda yttre 
bistånd för att hjälpa tredjeland att bygga 
upp sin kapacitet på relevanta 
politikområden i enlighet med unionens 
fastställda prioriteringar.
4. Europolakademin ska främja det 
ömsesidiga erkännandet av fortbildning 
inom brottsbekämpning i 
medlemsstaterna och därmed 
sammanhängande befintliga europeiska 
kvalitetsstandarder.

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Hänvisningar till uppgifter som rör fortbildning är därför inte nödvändiga.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Forskning som är relevant för 

fortbildning
1. Europolakademin ska bidra till 
utveckling av forskning som är relevant 
för fortbildningsåtgärder som omfattas av 
detta kapitel.
2. Europolakademin ska främja och verka 
för ett partnerskap med såväl EU-organ 
som offentliga och privata akademiska 
institutioner och ska uppmuntra 
skapandet av starkare partnerskap mellan 
universitetsvärlden och institut med 
inriktning på fortbildning inom 
brottsbekämpning i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Att slå samman Europol och Cepol är inte en bra lösning för att öka Europols effektivitet.
Hänvisningar till uppgifter som rör fortbildning är därför inte nödvändiga.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med överföringen av 
uppgifter kan medlemsstaterna, unionens 
organ, tredjeland och internationella 
organisationer ange eventuella allmänna 
eller specifika begränsningar i fråga om 
åtkomst och användning, även när det 
gäller utplåning eller förstöring. I de fall 
där behovet av sådana begränsningar visar 
sig efter överföringen, ska Europol 

2. I samband med överföringen av 
uppgifter kan medlemsstaterna, unionens 
organ, tredjeland och internationella 
organisationer ange eventuella allmänna 
eller specifika begränsningar i fråga om 
åtkomst och användning, även när det 
gäller utplåning eller förstöring. När de 
anger sådana begränsningar ska de i den 
utsträckning det är möjligt undvika att 
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underrättas om detta. Europol har att 
efterleva dessa begränsningar.

förhindra att uppgifter tillgängliggörs för 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten när de utövar 
parlamentarisk kontroll i enlighet med 
bestämmelserna i kapitel IX i denna 
förordning. I de fall där behovet av sådana 
begränsningar visar sig efter överföringen, 
ska Europol underrättas om detta. Europol 
har att efterleva dessa begränsningar.

Or. en

Motivering

Hanteringen av de dokument som kommer att tillgängliggöras i samband med den 
parlamentariska kontrollen måste följa sekretessreglerna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören ska framträda 
inför Europaparlamentet, tillsammans med 
de nationella parlamenten, på deras 
begäran för att diskutera frågor som rör 
Europol, med vederbörlig hänsyn till 
tystnadsplikt och sekretess.

1. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören ska minst två 
gånger om året framträda inför 
Europaparlamentet, tillsammans med de 
nationella parlamenten, på deras begäran 
för att diskutera frågor som rör Europols 
strategiska dokument och/eller 
utvärderingsrapporter, med vederbörlig 
hänsyn till tystnadsplikt och sekretess.

2. Kontroll av Europols verksamhet ska 
utövas av Europaparlamentet tillsammans 
med de nationella parlamenten i enlighet 
med denna förordning.

2. Kontroll av Europols verksamhet ska 
utövas av Europaparlamentet tillsammans 
med de nationella parlamenten i enlighet 
med de beslut som fattas av både 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten.

2a. Kontrollen ska för detta syfte utövas 
av ett interparlamentariskt organ inom 
vilket företrädare för Europaparlamentet 
och de nationella parlamenten ska mötas 
regelbundet och vars funktioner ska 
fastställas gemensamt av 
Europaparlamentet och de nationella 
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parlamenten senast sex månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.
Kontrollen ska organiseras inom ramen 
för befintliga interparlamentariska 
strukturer.

Or. en

Motivering

Vid konferensen för talmän i EU-ländernas parlament, som hölls i Bryssel den 4–5 april 
2011, diskuterade och enades man om hur kontrollen över Europols verksamhet skulle se ut.
De praktiska detaljerna kring det interparlamentariska organets funktioner måste fastställas 
gemensamt av Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna utöva den demokratiska 
kontroll av Europols verksamhet som avses 
i artikel 53 får Europaparlamentet och dess 
företrädare på begäran beviljas tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och känsliga 
icke-sekretessbelagda uppgifter som 
behandlas av eller via Europol.

1. För att kunna utöva den demokratiska 
kontroll av Europols verksamhet som avses 
i artikel 53 ska Europaparlamentet och 
dess företrädare på begäran beviljas 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och känsliga 
icke-sekretessbelagda uppgifter som 
behandlas av eller via Europol efter 
samråd med uppgiftslämnaren och efter 
det att personuppgifter har raderats.

2. Tillgången till 
säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och känsliga 
icke-sekretessbelagda uppgifter ska 
beviljas enligt de grundläggande principer 
och miniminormer som avses i artikel 69.
De närmare bestämmelserna ska anges i ett 
samarbetsavtal mellan Europol och 
Europaparlamentet.

2. Tillgången till 
säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och känsliga 
icke-sekretessbelagda uppgifter ska 
beviljas enligt de grundläggande principer 
och miniminormer som fastställs i beslutet 
av Europaparlamentets presidium av den 
15 april 2013 om bestämmelserna för 
Europaparlamentets hantering av 
sekretessbelagda uppgifter1. De närmare 
bestämmelserna ska anges i ett 
samarbetsavtal mellan Europol och 
Europaparlamentet på grundval av 
bilaga II i ramavtalet om förbindelserna 
mellan Europaparlamentet och 
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Europeiska kommissionen. 

_____________
1 Ännu ej offentliggjort i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

De gällande reglerna om skydd av personuppgifter som införts av Europaparlament måste 
tillämpas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kandidat som styrelsen väljer kan före 
utnämningen ombes att göra ett uttalande 
inför behörigt utskott i Europaparlamentet 
och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

Den kandidat som styrelsen väljer ska, om 
han eller hon ombes, före utnämningen
göra ett uttalande inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor från 
utskottsledamöterna.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets kontroll över den verkställande direktören måste stärkas för att anpassas 
till de nya regler som gäller för andra europeiska organ (ENVI).

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter [den dag denna 
förordning börjar tillämpas] och vart femte 
år därefter ska kommissionen genomföra 
en utvärdering, för att i synnerhet granska 
effekterna, ändamålsenligheten och 
effektiviteten i Europols arbete samt dess 
arbetsmetoder. Utvärderingen ska särskilt 

1. Senast fem år efter [den dag denna 
förordning börjar tillämpas] och vart femte 
år därefter ska kommissionen genomföra 
en utvärdering, för att i synnerhet granska 
effekterna, ändamålsenligheten och 
effektiviteten i Europols arbete samt dess 
arbetsmetoder såväl som mekanismernas 
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omfatta eventuella behov av att ändra 
Europols mål samt de finansiella följderna 
av sådana ändringar.

funktion när det gäller 
Europaparlamentets och de nationella 
parlamentens kontroll över 
Europols verksamhet. Utvärderingen ska 
särskilt omfatta eventuella behov av att 
ändra Europols mål samt de finansiella 
följderna av sådana ändringar.

2. Kommissionen ska översända 
utvärderingsrapporten och sina slutsatser 
om denna till Europaparlamentet, rådet, 
nationella parlament och Europols styrelse.

2. Kommissionen ska översända 
utvärderingsrapporten och sina slutsatser 
om denna tillsammans med ett förslag om 
ändring av denna förordning om så är 
lämpligt till Europaparlamentet, rådet, 
nationella parlament och Europols styrelse.

Or. en

Motivering

Punkten om utvärderingen och översynen måste även omfatta Europols mekanism för 
parlamentarisk kontroll.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning upphävs och 
ersätts beslut 2009/371/RIF och 
beslut 2005/681/RIF.

Genom denna förordning upphävs och 
ersätts beslut 2009/371/RIF.

Hänvisningar till de upphävda besluten ska 
anses som hänvisningar till den här 
förordningen.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska 
anses som hänvisningar till den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla rättsliga åtgärder som avser att 1. Alla rättsliga åtgärder som avser att 
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genomföra beslut 2009/371/RIF och 
beslut 2005/681/RIF ska upphävas, med 
verkan från den dag denna förordning 
börjar tillämpas.

genomföra beslut 2009/371/RIF ska 
upphävas, med verkan från den dag denna 
förordning börjar tillämpas.

2. Alla övriga åtgärder som avser att 
genomföra beslut 2009/371/RIF om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och beslut 2005/681/RIF om 
inrättande av Cepol ska även 
fortsättningsvis vara i kraft efter den [dag 
denna förordning börjar tillämpas], om inte 
Europols styrelse beslutar annorlunda i 
samband med tillämpningen av denna 
förordning.

2. Alla övriga åtgärder som avser att 
genomföra beslut 2009/371/RIF om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) ska även fortsättningsvis vara i 
kraft efter den [dag denna förordning 
börjar tillämpas], om inte Europols styrelse 
beslutar annorlunda i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en


