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Módosítás 62
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti egységek vezetői rendszeren
találkoznak, különösen a célból, hogy 
megvitassák és megoldják az Europollal 
folytatott operatív együttműködésükkel 
összefüggésben felmerülő problémákat.

(6) A nemzeti egységek vezetői 
rendszeresen vagy évente legalább négy 
alkalommal találkoznak, különösen a 
célból, hogy megvitassák és megoldják az 
Europollal folytatott operatív 
együttműködésükkel összefüggésben 
felmerülő problémákat.

Or. en

Módosítás 63
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok által benyújtott 
információk alapján az Europol minden 
évben jelentést állít össze az (5) bekezdés 
a) pontjában említett információk 
mennyiségéről és minőségéről, valamint a 
nemzeti egység teljesítményéről. Az éves 
jelentést megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a nemzeti parlamenteknek.

(10) A tagállamok által benyújtott 
információk alapján az Europol minden 
évben jelentést állít össze az (5) bekezdés 
a) pontjában említett információk 
mennyiségéről és minőségéről, valamint a 
nemzeti egység teljesítményéről. Az éves 
jelentést megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a nemzeti parlamenteknek. E jelentés 
alapján az Europol kérésre részt vesz az 
Európai Parlament illetékes bizottságai 
ülésein. 

Or. en

Módosítás 64
Bart Staes
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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:

(1) Az Europolon belül az e rendelet 
szerint létrehozott Europol Akadémia 
elnevezésű autonóm osztály támogatja, 
fejleszti, végzi és koordinálja a 
bűnüldözési szervek tagjainak képzését, 
különösen a két vagy 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:

Or. en

Módosítás 65
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Europol Akadémia éves jelentést 
küld a tevékenységeiről és eredményeiről 
– beleértve éves beszámolójának 
áttekintését – az Európai Parlament 
illetékes bizottságainak.

Or. en

Módosítás 66
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagok és a póttagok hivatali ideje 
négy év. A megbízatás meghosszabbítható. 
Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk 
esetén a tagok mindaddig hivatalban 
maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem 
újítják, vagy őket az új tagok fel nem 
váltják.

(5) A tagok és a póttagok hivatali ideje 
négy év. A megbízatás megújítható. 
Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk 
esetén a tagok mindaddig hivatalban 
maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem 
újítják, vagy őket az új tagok fel nem 
váltják.

Or. en

Indokolás

A javaslat szövegének összhangba hozása az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és 
az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatával. (Lásd a 
10. pontot)

Módosítás 67
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az igazgatótanács minden tagja a 
megbízatása kezdetén érdekeltségi 
nyilatkozatot nyújt be.

Or. en

Módosítás 68
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) elfogadja az Europol előző évre 
vonatkozó konszolidált éves tevékenységi 
jelentését, valamint azt a következő év

d) elfogadja az Europol előző évre 
vonatkozó konszolidált éves tevékenységi 
jelentését, illetve egy külön jelentést az 
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július 1-jéig eljuttatja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a Számvevőszéknek és a nemzeti 
parlamenteknek. A konszolidált éves 
tevékenységi jelentést közzéteszik;

Europol Akadémiáról, valamint azokat a 
következő év március 1-jéig eljuttatja az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevőszéknek és a 
nemzeti parlamenteknek. A konszolidált 
éves tevékenységi jelentéseket közzéteszik;

Or. en

Módosítás 69
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tudományos képzési bizottság 
minden tagja a megbízatása kezdetén 
érdekeltségi nyilatkozatot nyújt be.

Or. en

Módosítás 70
Hans-Peter Martin

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha öt évnél hosszabb ideig tárolnak a 
36. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
személyekkel kapcsolatos adatokat, erről 
értesíteni kell az európai adatvédelmi 
biztost.

(3) Ha öt évnél hosszabb ideig tárolnak a 
36. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
személyekkel kapcsolatos adatokat, erről 
értesíteni kell az európai adatvédelmi 
biztost. Az adatvédelmi biztos a helyzet 
vizsgálata után javasolhatja az adatok 
törlését, és az adatszolgáltatókat is 
tájékoztatja erről a javaslatról. 

Or. de

Módosítás 71
Hans-Peter Martin
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben valamely tagállam, uniós 
szerv, harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet az adatok 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban történő 
továbbításakor korlátozást jelzett a 
személyes adatok korábbi törlése vagy 
megsemmisítése tekintetében, az Europol e 
korlátozásokkal összhangban törli a 
személyes adatokat. Ha a további tárolás 
szükségesnek bizonyul az Europol 
feladatainak ellátása céljából, olyan 
bűnüldözési operatív információk alapján, 
amelyek átfogóbbak, mint az 
adatszolgáltató birtokában lévő 
információk, az Europol kéri az 
adatszolgáltatótól a további adattárolás 
engedélyezését és e kérését indoklással 
látja el.

(4) Amennyiben valamely tagállam, uniós 
szerv, harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet az adatok 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban történő 
továbbításakor korlátozást jelzett a 
személyes adatok korábbi törlése vagy 
megsemmisítése tekintetében, az Europol e 
korlátozásokkal összhangban törli a 
személyes adatokat. Ha a további tárolás 
szükségesnek bizonyul az Europol 
feladatainak ellátása céljából, olyan 
bűnüldözési operatív információk alapján, 
amelyek átfogóbbak, mint az 
adatszolgáltató birtokában lévő 
információk, az Europol kéri az 
adatszolgáltatótól a további adattárolás 
engedélyezését és e kérését indoklással 
látja el. Az adatszolgáltató ez ellen 
kifogást emelhet és kérheti az adatok 
törlését.

Or. de

Módosítás 72
Hans-Peter Martin

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha valamely tagállam, uniós szerv, 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet törli nemzeti adatfájljából az 
Europolnak továbbított adatokat, erről 
értesítenie kell az Europolt. Az Europol 
törli az adatokat, kivéve, ha a további 
adattárolás szükségesnek bizonyul az 
Europol feladatainak ellátása céljából 
olyan bűnüldözési operatív információ 

(5) Ha valamely tagállam, uniós szerv, 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet törli nemzeti adatfájljából az 
Europolnak továbbított adatokat, erről 
értesítenie kell az Europolt. Az Europol 
törli az adatokat, kivéve, ha a további 
adattárolás szükségesnek bizonyul az 
Europol feladatainak ellátása céljából 
olyan bűnüldözési operatív információ 
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alapján, amelyek átfogóbbak, mint az 
adatszolgáltató birtokában lévő 
információk. Az Europol értesíti az 
adatszolgáltatót az ilyen adatok további 
tárolásáról, és indokolja az ilyen további 
adattárolás szükségességét.

alapján, amelyek átfogóbbak, mint az 
adatszolgáltató birtokában lévő 
információk. Az Europol értesíti az 
adatszolgáltatót az ilyen adatok további 
tárolásáról, és indokolja az ilyen további 
adattárolás szükségességét. Az 
adatszolgáltató ez ellen kifogást emelhet 
és kérheti az adatok törlését.

Or. de

Módosítás 73
Hans-Peter Martin

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) biztosítsa, hogy bizonyos adatokhoz 
csak olyan személyek férhessenek hozzá, 
akik az adatokat érintő vizsgálatokban is 
részt vesznek és a hozzáférésre a 
feladataik ellátásához van szükségük.

Or. de

Módosítás 74
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Europol a pénzügyi évet követő év 
március 31-ig megküldi a költségvetési és 
pénzgazdálkodásról szóló jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek.

(2) Az Europol a pénzügyi évet követő év 
március 31-ig megküldi a költségvetési és 
pénzgazdálkodásról szóló jelentéseket az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevőszéknek.

Or. en
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Módosítás 75
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
67 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

67a. cikk
Előzetes értesítés és figyelmeztető 

mechanizmus
Amennyiben a Bizottságban felmerül az a 
megalapozott feltételezés, hogy az 
igazgatótanács olyan határozatokat készül 
hozni, amelyek esetlegesen nem felelnek 
meg az Ügynökség megbízatásának, 
sérthetik az uniós jogot vagy 
nyilvánvalóan ellentmondanak az uniós 
szakpolitikai céloknak, figyelmeztető 
rendszert aktivál. Ilyen esetekben a 
Bizottság hivatalosan felveti a kérdést az 
igazgatótanácsban, és felkéri arra, hogy 
tekintsen el az adott határozat 
meghozatalától. Amennyiben az 
igazgatótanács figyelmen kívül hagyja a 
kérést, a Bizottság a gyors reagálás 
érdekében hivatalos úton értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot. A 
Bizottság felkérheti az igazgatótanácsot, 
hogy mindaddig ne hajtsa végre a vitás 
határozatot, amíg az intézmények 
képviselői le nem zárják a kérdés 
megvitatását.

Or. en

Indokolás

Lásd az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált 
ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatának 59. pontját.

Módosítás 76
Ingeborg Gräßle
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Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és 
az igazgatótanácsnak. A Bizottság továbbá 
kérésre megadja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a nemzeti 
parlamenteknek az értékeléssel 
kapcsolatos valamennyi egyéb 
információt.

Or. en

Indokolás

Lásd az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált 
ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatának 63. pontját.

Módosítás 77
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az igazgatótanács kidolgozza a 67a. 
cikkben előírt eljárást szabályozó részletes 
rendelkezéseket. Az eljárást a Bizottság 
hagyja jóvá.

Or. en


