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Ændringsforslag 62
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Lederne af de nationale enheder skal 
mødes regelmæssigt, navnlig for at drøfte 
og løse problemer, der opstår i forbindelse 
med deres operationelle samarbejde med 
Europol.

6. Lederne af de nationale enheder skal 
mødes regelmæssigt eller mindst fire 
gange om året, navnlig for at drøfte og 
løse problemer, der opstår i forbindelse 
med deres operationelle samarbejde med 
Europol.

Or. en

Ændringsforslag 63
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvert år udfærdiger Europol en rapport 
om mængden og kvaliteten af de 
oplysninger, som hver medlemsstat har 
meddelt i henhold til stk. 5, litra a), og om 
arbejdet i medlemsstatens nationale enhed. 
Årsrapporten oversendes til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

10. Hvert år udfærdiger Europol en rapport 
om mængden og kvaliteten af de 
oplysninger, som hver medlemsstat har 
meddelt i henhold til stk. 5, litra a), og om 
arbejdet i medlemsstatens nationale enhed. 
Årsrapporten oversendes til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter. Europol vil på 
grundlag af denne rapport deltage i 
møder i Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg, når der anmodes herom. 

Or. en
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Ændringsforslag 64
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En afdeling af Europol, 
Europolakademiet som oprettet ved denne 
forordning, støtter, udvikler, leverer og 
koordinerer uddannelse af 
retshåndhævende personale, navnlig på 
områderne bekæmpelse af grov 
kriminalitet, der berører to eller flere 
medlemsstater, og terrorisme, afvikling af 
begivenheder med stor risiko for den 
offentlige orden og sportsbegivenheder, 
strategisk planlægning og ledelse af EU-
missioner, der ikke har militær karakter, 
samt ledelse inden for retshåndhævelse og 
sprogkundskaber, særligt for at

1. En selvstændig afdeling af Europol, 
Europolakademiet som oprettet ved denne 
forordning, støtter, udvikler, leverer og 
koordinerer uddannelse af 
retshåndhævende personale, navnlig på 
områderne bekæmpelse af grov 
kriminalitet, der berører to eller flere 
medlemsstater, og terrorisme, afvikling af 
begivenheder med stor risiko for den 
offentlige orden og sportsbegivenheder, 
strategisk planlægning og ledelse af EU-
missioner, der ikke har militær karakter, 
samt ledelse inden for retshåndhævelse og 
sprogkundskaber, særligt for at

Or. en

Ændringsforslag 65
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Europolakademiet sender en årlig 
rapport om sine aktiviteter og resultater, 
herunder en oversigt over dets 
årsregnskaber, til Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 66
Ingeborg Gräßle



AM\1003592DA.doc 5/10 PE519.545v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemmer og suppleanter udnævnes 
for fire år ad gangen. Perioden kan 
forlænges. Ved periodens udløb og i 
forbindelse med deres fratræden fortsætter 
medlemmerne i deres hverv, indtil de 
genudnævnes eller afløses.

5. Medlemmer og suppleanter udnævnes 
for fire år ad gangen. Perioden kan fornys.
Ved periodens udløb og i forbindelse med 
deres fratræden fortsætter medlemmerne i 
deres hverv, indtil de genudnævnes eller 
afløses.

Or. en

Begrundelse

Forslagets ordlyd skal bringes i overensstemmelse med en fælles erklæring fra Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om 
decentraliserede agenturer (jf. punkt 10).

Ændringsforslag 67
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvert medlem af bestyrelsen vil i 
begyndelsen af sin mandatperiode 
forelægge en erklæring om sine 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 68
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vedtage en konsolideret årlig d) vedtage en konsolideret årlig 



PE519.545v01-00 6/10 AM\1003592DA.doc

DA

aktivitetsrapport om Europols aktiviteter 
og sende den til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og 
de nationale parlamenter inden den 1. juli i
det følgende år. Den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport offentliggøres

aktivitetsrapport om Europols aktiviteter 
og en særskilt rapport om 
Europolakademiet, som begge sendes til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Revisionsretten og de 
nationale parlamenter inden den 1. marts i 
det følgende år. De konsoliderede årlige 
aktivitetsrapporter offentliggøres

Or. en

Ændringsforslag 69
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Hvert medlem af det videnskabelige 
udvalg for uddannelse vil i begyndelsen af 
sin mandatperiode forelægge en 
erklæring om sine interesser.

Or. en

Ændringsforslag 70
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis oplysninger vedrørende de i artikel 
36, stk. 1 og 2, nævnte personer opbevares 
for en længere periode end fem år, skal 
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse underrettes herom.

3. Hvis oplysninger vedrørende de i artikel 
36, stk. 1 og 2, nævnte personer opbevares 
for en længere periode end fem år, skal 
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse underrettes herom. Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse kan efter at have 
undersøgt situationen anbefale, at 
personoplysningerne slettes, og ligeledes 
underrette eventuelle dataleverandører 
om denne anbefaling.
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Or. de

Ændringsforslag 71
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat, et EU-organ, et 
tredjeland eller en international 
organisation ved videregivelsen har anført 
begrænsninger med hensyn til en tidligere 
sletning eller tilintetgørelse af 
personoplysningerne, jf. artikel 25, stk. 2, 
sletter Europol personoplysningerne i 
overensstemmelse med begrænsningerne. 
Hvis fortsat opbevaring af oplysningerne 
på grundlag af mere omfattende 
informationer end dem, dataleverandøren 
er i besiddelse af, anses for at være 
nødvendig for, at Europol kan udføre sine 
opgaver, anmoder Europol 
dataleverandøren om tilladelse til fortsat at 
opbevare oplysningerne med angivelse af 
grundene til anmodningen.

4. Hvis en medlemsstat, et EU-organ, et 
tredjeland eller en international 
organisation ved videregivelsen har anført 
begrænsninger med hensyn til en tidligere 
sletning eller tilintetgørelse af 
personoplysningerne, jf. artikel 25, stk. 2, 
sletter Europol personoplysningerne i 
overensstemmelse med begrænsningerne. 
Hvis fortsat opbevaring af oplysningerne 
på grundlag af mere omfattende 
informationer end dem, dataleverandøren 
er i besiddelse af, anses for at være 
nødvendig for, at Europol kan udføre sine 
opgaver, anmoder Europol 
dataleverandøren om tilladelse til fortsat at 
opbevare oplysningerne med angivelse af 
grundene til anmodningen. 
Dataleverandøren kan gøre indsigelses 
imod dette og kræve, at oplysningerne 
slettes.

Or. de

Ændringsforslag 72
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en medlemsstat, et EU-organ, et 
tredjeland eller en international 
organisation i sine nationale dataregistre 

5. Hvis en medlemsstat, et EU-organ, et 
tredjeland eller en international 
organisation i sine nationale dataregistre 
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sletter oplysninger, der er meddelt Europol, 
underretter den eller det Europol. Europol 
sletter da oplysningerne, medmindre fortsat 
opbevaring af oplysningerne på grundlag af 
mere omfattende informationer end dem, 
dataleverandøren er i besiddelse af. anses 
for at være nødvendig for, at Europol kan 
opfylde sine målsætninger. Europol 
underretter dataleverandøren, hvis de 
pågældende oplysninger fortsat opbevares, 
og angiver begrundelsen for den fortsatte 
opbevaring.

sletter oplysninger, der er meddelt Europol, 
underretter den eller det Europol. Europol 
sletter da oplysningerne, medmindre fortsat 
opbevaring af oplysningerne på grundlag af 
mere omfattende informationer end dem, 
dataleverandøren er i besiddelse af. anses 
for at være nødvendig for, at Europol kan 
opfylde sine målsætninger. Europol 
underretter dataleverandøren, hvis de 
pågældende oplysninger fortsat opbevares, 
og angiver begrundelsen for den fortsatte 
opbevaring. Dataleverandøren kan gøre 
indsigelses imod dette og kræve, at 
oplysningerne slettes.

Or. de

Ændringsforslag 73
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. sikre, at kun de personer, der deltager 
i undersøgelser i forbindelse med de 
pågældende datasæt, og som skal have 
adgang til disse for at kunne udføre deres 
opgaver, får adgang til specifikke datasæt.

Or. de

Ændringsforslag 74
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europol sender senest den 31. marts 
efter det afsluttede regnskabsår 
beretningen om den budgetmæssige og 

2. Europol sender senest den 31. marts 
efter det afsluttede regnskabsår 
beretningerne om den budgetmæssige og 



AM\1003592DA.doc 9/10 PE519.545v01-00

DA

økonomiske forvaltning til Europa-
Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

økonomiske forvaltning til Europa-
Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 75
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 67 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 67 a
Forudgående meddelelse og mekanisme 

med rødt flag
Kommissionen aktiverer et 
varslingssystem, hvis den har alvorlig 
mistanke om, at bestyrelsen er ved at 
træffe beslutninger, som ikke er i 
overensstemmelse med Europols mandat, 
kan overtræde EU-retten eller kan være i 
klar modstrid med EU's politikmål. I disse 
tilfælde rejser Kommissionen formelt 
spørgsmålet i bestyrelsen og anmoder den 
om at undlade at træffe den pågældende 
beslutning. Hvis bestyrelsen ikke 
efterkommer denne anmodning, 
underretter Kommissionen formelt 
Europa-Parlamentet og Rådet for at 
kunne reagere hurtigt. Kommissionen kan 
anmode bestyrelsen om at undlade at 
gennemføre den anfægtede beslutning, 
medens repræsentanterne for 
institutionerne drøfter spørgsmålet.

Or. en

Begrundelse

Jf. punkt 59 i fælleserklæringen fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og 
Europa-Kommissionen om de decentraliserede organer.
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Ændringsforslag 76
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sender 
evalueringsrapporten og sine konklusioner 
på rapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, 
de nationale parlamenter og bestyrelsen.

2. Kommissionen sender 
evalueringsrapporten og sine konklusioner 
på rapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, 
de nationale parlamenter og bestyrelsen. 
Kommissionen forelægger desuden 
Europa-Parlamentet, Rådet og de 
nationale parlamenter alle øvrige 
oplysninger om evalueringen, hvis der 
anmodes herom.

Or. en

Begrundelse

Jf. punkt 63 i fælleserklæringen fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og 
Europa-Kommissionen om de decentraliserede organer.

Ændringsforslag 77
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Bestyrelsen forelægger detaljerede 
bestemmelser vedrørende proceduren i 
artikel 67a. Denne procedure skal 
godkendes af Kommissionen.

Or. en


