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Изменение 62
Барт Стас

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ръководителите на националните 
звена провеждат редовни срещи, на 
които по-конкретно обсъждат и 
разрешават проблемите, възникващи в 
контекста на оперативното им 
сътрудничество с Европол.

6. Ръководителите на националните 
звена провеждат редовно или поне 
четири пъти в годината срещи , на 
които по-конкретно обсъждат и 
разрешават проблемите, възникващи в 
контекста на оперативното им 
сътрудничество с Европол.

Or. en

Изменение 63
Барт Стас

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Всяка година Европол изготвя 
доклад за количеството и качеството на 
информацията, която е предоставена от 
всяка държава членка съгласно 
параграф 5, буква а), както и за работата 
на нейното национално звено. 
Годишният доклад се изпраща на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и националните парламенти.

10. Всяка година Европол изготвя 
доклад за количеството и качеството на 
информацията, която е предоставена от 
всяка държава членка съгласно 
параграф 5, буква а), както и за работата 
на нейното национално звено. 
Годишният доклад се изпраща на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и националните парламенти. 
Въз основа на този доклад, ако бъде 
отправено искане, Европол ще 
участва в заседанията на 
компетентните комисии на 
Европейския парламент. 

Or. en
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Изменение 64
Барт Стас

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Един отдел в рамките на Европол, 
наречен ,,Школа към Европол“, 
създаден с настоящия регламент, 
подпомага, разработва, провежда и 
координира обучението на служители 
на правоприлагащите органи, по-
специално в областта на борбата с 
тежката престъпност, засягаща две или 
повече държави членки, борбата с 
тероризма, управлението на спортни и 
други мероприятия, създаващи голям 
риск за обществения ред, в областта на 
стратегическото планиране и 
командването на невоенни мисии на 
Съюза, както и в сферата на лидерските 
и езиковите умения на служителите на 
правоприлагащите органи, по-конкретно 
с цел:

1. Един независим отдел в рамките на 
Европол, наречен ,,Школа към 
Европол“, създаден с настоящия 
регламент, подпомага, разработва, 
провежда и координира обучението на 
служители на правоприлагащите 
органи, по-специално в областта на 
борбата с тежката престъпност, 
засягаща две или повече държави 
членки, борбата с тероризма, 
управлението на спортни и други 
мероприятия, създаващи голям риск за 
обществения ред, в областта на 
стратегическото планиране и 
командването на невоенни мисии на 
Съюза, както и в сферата на лидерските 
и езиковите умения на служителите на 
правоприлагащите органи, по-конкретно 
с цел:

Or. en

Изменение 65
Барт Стас

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Школата към Европол изпраща до 
компетентните комисии на 
Европейския парламент годишен 
доклад за дейността и 
постиженията си, както и преглед на 
годишните си отчети.
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Or. en

Изменение 66
Ингеборг Гресле

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мандатът на членовете и техните 
заместници е със срок четири години.
Този срок може да бъде продължен.
При изтичане на мандата им или в 
случай на оставка членовете остават на 
служба до подновяване на назначенията 
им или докато бъдат заменени.

5. Мандатът на членовете и техните 
заместници е със срок четири години.
Този мандат подлежи на подновяване.
При изтичане на мандата им или в 
случай на оставка членовете остават на 
служба до подновяване на назначенията 
им или докато бъдат заменени.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие на формулировката в предложението с тази от 
съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската 
комисия относно децентрализираните агенции.  (Вж. точка 10)

Изменение 67
Барт Стас

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. В началото на своя мандат всеки 
член на управителния съвет 
представя декларация за интересите 
си.

Or. en

Изменение 68
Барт Стас
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приема консолидирания годишен 
доклад за дейността на Европол и го 
изпраща в срок до 1 юли от следващата 
година на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията и Сметната палата и 
на националните парламенти.
Консолидираният годишен доклад за 
дейността се оповестява публично;

г) приема консолидирания годишен 
доклад за дейността на Европол и
отделен доклад относно Школата 
към Европол, като двата доклада се 
изпращат в срок до 1 март от 
следващата година на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Сметната палата и на националните 
парламенти. Консолидираните 
годишни доклади за дейността се
оповестяват публично;

Or. en

Изменение 69
Барт Стас

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 a. В началото на своя мандат всеки 
член на Научния комитет по 
обучението представя декларация за 
интересите си.

Or. en

Изменение 70
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако данните, отнасящи се до лицата, 
посочени в член 36, параграфи 1 и 2, се 
съхраняват за срок, който надвишава 

3. Ако данните, отнасящи се до лицата, 
посочени в член 36, параграфи 1 и 2, се 
съхраняват за срок, който надвишава 
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пет години, Европейският надзорен 
орган по защита на данните се 
информира за това.

пет години, Европейският надзорен 
орган по защита на данните се 
информира за това. След като извърши 
проверка на положението, 
надзорният орган може да препоръча 
заличаване на данните и да 
информира също така възможни 
доставчици на данни за тази 
препоръка.

Or. de

Изменение 71
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато държава членка, орган на 
Съюза, трета държава или 
международна организация е посочил(а) 
някакво ограничение във връзка с по-
ранното заличаване или унищожаване 
на личните данни в момента на 
предаването им в съответствие с член 
25, параграф 2, Европол заличава 
личните данни в съответствие с тези 
ограничения. Ако въз основа на 
информация, която е по-подробна в 
сравнение с притежаваната от 
доставчика на данните, се приеме, че 
съхранението на данните е необходимо 
да продължи, за да може Европол да 
изпълни задачите си, Европол иска 
разрешение от доставчика на данните да 
продължи да ги съхранява и обосновава 
това свое искане.

4. Когато държава членка, орган на 
Съюза, трета държава или 
международна организация е посочил(а) 
някакво ограничение във връзка с по-
ранното заличаване или унищожаване 
на личните данни в момента на 
предаването им в съответствие с член 
25, параграф 2, Европол заличава 
личните данни в съответствие с тези 
ограничения. Ако въз основа на 
информация, която е по-подробна в 
сравнение с притежаваната от 
доставчика на данните, се приеме, че 
съхранението на данните е необходимо 
да продължи, за да може Европол да 
изпълни задачите си, Европол иска 
разрешение от доставчика на данните да 
продължи да ги съхранява и обосновава 
това свое искане. Надзорният орган 
може да възрази срещу това и да 
изиска заличаване на данните.

Or. de
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Изменение 72
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато държава членка, орган на 
Съюза, трета държава или 
международна организация заличи от 
своите национални досиета данни, 
които са предадени на Европол, тя или 
той информира за това Европол. 
Европол заличава данните, освен ако 
въз основа на информация, която е по-
подробна в сравнение с притежаваната 
от доставчика на данните, не се приеме, 
че съхранението на данните е 
необходимо да продължи, за да може 
Европол да постигне своите цели. 
Европол информира доставчика на 
данните за това, че съхранението на тези 
данни продължава, и представя 
обосновка за необходимостта от 
продължаване на съхранението.

5. Когато държава членка, орган на 
Съюза, трета държава или 
международна организация заличи от 
своите национални досиета данни, 
които са предадени на Европол, тя или 
той информира за това Европол. 
Европол заличава данните, освен ако 
въз основа на информация, която е по-
подробна в сравнение с притежаваната 
от доставчика на данните, не се приеме, 
че съхранението на данните е 
необходимо да продължи, за да може 
Европол да постигне своите цели. 
Европол информира доставчика на 
данните за това, че съхранението на тези 
данни продължава, и представя 
обосновка за необходимостта от 
продължаване на съхранението. 
Надзорният орган може да възрази 
срещу това и да изиска заличаване на 
данните.

Or. de

Изменение 73
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. да гарантират, че достъп до 
специфични групи от данни 
получават само лица, които 
участват в проучванията, отнасящи 
се до тези групи от данни, и които се 
нуждаят от достъпа за изпълняване 
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на функциите си. 

Or. de

Изменение 74
Барт Стас

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол изпраща доклада за 
бюджетното и финансовото управление 
на Европейския парламент, на Съвета и 
на Сметната палата до 31 март на 
следващата финансова година.

2. Европол изпраща докладите за 
бюджетното и финансовото управление 
на Европейския парламент, на Съвета и 
на Сметната палата до 31 март на 
следващата финансова година.

Or. en

Изменение 75
Ингеборг Гресле

Предложение за регламент
Член 67 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67 а
Предварително уведомяване и 

механизъм за предупреждаване 
„червен флаг“

Комисията задейства система за 
предупреждаване, ако има сериозни 
основания за безпокойство, че 
управителният съвет предстои да 
вземе решения, които може да не са в 
съответствие с мандата на Европол, 
да нарушават правото на ЕС или да 
са в явно противоречие с целите на 
политиката на ЕС. В тези случаи 
Комисията ще повдигне официално 
въпроса в управителния съвет и ще
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поиска от него да се въздържи от 
приемане на съответното решение. 
Ако управителният съвет отхвърли 
искането, Комисията ще уведоми 
официално Европейския парламент и 
Съвета, за да даде възможност за 
бърза реакция. Комисията може да 
поиска от управителния съвет да се 
въздържи от прилагане на спорното 
решение, докато представителите на 
институциите обсъждат въпроса.

Or. en

Обосновка

Вж. т. 59 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и 
Европейската комисия относно децентрализираните агенции.

Изменение 76
Ингеборг Гресле

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изпраща доклада за 
оценката заедно със заключенията си по 
доклада до Европейския парламент, 
Съвета, националните парламенти и 
управителния съвет.

2. Комисията изпраща доклада за 
оценката заедно със заключенията си по 
доклада до Европейския парламент, 
Съвета, националните парламенти и 
управителния съвет. Освен това при 
поискване Комисията предоставя на 
Европейския парламент, Съвета и 
националните парламенти всякаква 
допълнителна информация относно 
оценката на агенциите.

Or. en

Обосновка

Вж. т. 63 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и 
Европейската комисия относно децентрализираните агенции.
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Изменение 77
Ингеборг Гресле

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. Управителният съвет изготвя 
подробни разпоредби за предвидената 
в член 67а процедура. Процедурата се 
одобрява от Комисията.

Or. en


