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Amendement 62
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De hoofden van de nationale eenheden 
komen regelmatig bijeen, met name om 
problemen te bespreken en op te lossen die 
zich voordoen in het kader van hun 
operationele samenwerking met Europol.

6. De hoofden van de nationale eenheden 
komen regelmatig bijeen of ten minste 
viermaal per jaar, met name om 
problemen te bespreken en op te lossen die 
zich voordoen in het kader van hun 
operationele samenwerking met Europol.

Or. en

Amendement 63
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 
over de kwantiteit en kwaliteit van de 
informatie die door iedere lidstaat is 
verstrekt op grond van lid 5, onder a), en 
over de taakvervulling van de nationale 
eenheden. Het jaarlijkse verslag wordt 
toegezonden aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Commissie en de nationale 
parlementen.

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 
over de kwantiteit en kwaliteit van de 
informatie die door iedere lidstaat is 
verstrekt op grond van lid 5, onder a), en 
over de taakvervulling van de nationale 
eenheden. Het jaarlijkse verslag wordt 
toegezonden aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Commissie en de nationale 
parlementen. Wanneer daartoe 
uitgenodigd neemt Europol op basis van 
dit verslag deel aan vergaderingen van de 
bevoegde commissies van het Europees 
Parlement. 

Or. en

Amendement 64
Bart Staes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een afdeling binnen Europol, de bij deze
verordening opgerichte Europol Academy, 
ondersteunt, ontwikkelt, verzorgt en 
coördineert opleidingen voor 
rechtshandhavingsambtenaren, met name 
op het gebied van de bestrijding van zware 
criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten 
betrokken zijn en van terrorisme, het 
beheer van sportevenementen en 
evenementen met een groot risico voor de 
openbare orde, strategische planning en 
aansturing van niet-militaire missies van de 
Unie, alsook leiderschap en 
taalvaardigheden op het gebied van 
rechtshandhaving, met name met het doel:

1. Een autonome afdeling binnen Europol, 
de bij deze verordening opgerichte Europol 
Academy, ondersteunt, ontwikkelt, 
verzorgt en coördineert opleidingen voor 
rechtshandhavingsambtenaren, met name 
op het gebied van de bestrijding van zware 
criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten 
betrokken zijn en van terrorisme, het 
beheer van sportevenementen en 
evenementen met een groot risico voor de 
openbare orde, strategische planning en 
aansturing van niet-militaire missies van de 
Unie, alsook leiderschap en 
taalvaardigheden op het gebied van 
rechtshandhaving, met name met het doel:

Or. en

Amendement 65
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Europol Academy zendt een 
jaarverslag van haar activiteiten en 
resultaten, waaronder de jaarrekening, 
aan de bevoegde commissies van het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 66
Ingeborg Gräßle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De ambtstermijn van de leden en de 
plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar. 
Deze termijn is verlengbaar. Wanneer hun 
ambtstermijn afloopt of in het geval zij 
ontslag nemen, blijven leden in functie 
totdat hun aanstelling is verlengd of zij 
vervangen zijn.

5. De ambtstermijn van de leden en de 
plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar. 
Die termijn kan worden verlengd. 
Wanneer hun ambtstermijn afloopt of in 
het geval zij ontslag nemen, blijven leden 
in functie totdat hun aanstelling is verlengd 
of zij vervangen zijn.

Or. en

Motivering

Om de tekst van het voorstel in overeenstemming te brengen met de gemeenschappelijke 
verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over 
gedecentraliseerde agentschappen. (Zie punt 10.)

Amendement 67
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voor het begin van zijn mandaat 
dient elk lid van de raad van bestuur een 
verklaring in omtrent zijn of haar 
belangen.

Or. en

Amendement 68
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) stelt een geconsolideerd jaarlijks 
activiteitenverslag over de activiteiten van 
Europol vast en zendt dit voor 1 juli van 
het daaropvolgende jaar toe aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de Rekenkamer en de 
nationale parlementen. Het 
geconsolideerde jaarlijkse
activiteitenverslag wordt openbaar 
gemaakt;

(d) stelt een geconsolideerd jaarlijks 
activiteitenverslag over de activiteiten van 
Europol en een afzonderlijk verslag over 
de activiteiten van de Europol Academy
vast en zendt beide voor 1 maart van het 
daaropvolgende jaar toe aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie, de 
Rekenkamer en de nationale parlementen.
Het geconsolideerde jaarlijkse
activiteitenverslagen wordt openbaar 
gemaakt;

Or. en

Amendement 69
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Voor het begin van zijn mandaat 
dient elk lid van het wetenschappelijk 
comité voor opleidingsactiviteiten een 
verklaring in omtrent zijn of haar 
belangen.

Or. en

Amendement 70
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval dat gegevens met betrekking 
tot personen zoals genoemd in artikel 36, 
leden 1 en 2, worden opgeslagen 
gedurende een periode van meer dan vijf 
jaar, wordt de Europese Toezichthouder 

3. In het geval dat gegevens met betrekking 
tot personen zoals genoemd in artikel 36, 
leden 1 en 2, worden opgeslagen 
gedurende een periode van meer dan vijf 
jaar, wordt de Europese Toezichthouder 
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voor gegevensbescherming 
dienovereenkomstig geïnformeerd.

voor gegevensbescherming 
dienovereenkomstig geïnformeerd. Na de 
situatie te hebben onderzocht, kan de 
Europese Toezichthouder de aanbeveling 
doen om de gegevens te wissen en 
eventuele gegevensverstrekkende partijen 
ook over deze aanbeveling informeren.

Or. de

Amendement 71
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien een lidstaat, een orgaan van de 
Unie, of een derde land of internationale 
organisatie bij een overdracht 
overeenkomstig artikel 25, lid 2, 
beperkingen heeft gesteld die strekken tot 
eerdere uitwissing of vernietiging van de 
persoonsgegevens, verwijdert Europol de 
persoonsgegevens overeenkomstig die 
beperkingen. Indien op grond van 
informatie die uitvoeriger is dan die 
waarover de verstrekkende partij beschikt, 
verdere opslag van de gegevens nodig 
wordt geacht voor het verrichten van de 
taken van Europol, verzoekt Europol de 
verstrekkende partij om toestemming om 
de opslag van de gegevens voort te zetten 
en motiveert het deze verdere opslag.

4. Indien een lidstaat, een orgaan van de 
Unie, of een derde land of internationale 
organisatie bij een overdracht 
overeenkomstig artikel 25, lid 2, 
beperkingen heeft gesteld die strekken tot 
eerdere uitwissing of vernietiging van de 
persoonsgegevens, verwijdert Europol de 
persoonsgegevens overeenkomstig die 
beperkingen. Indien op grond van 
informatie die uitvoeriger is dan die 
waarover de verstrekkende partij beschikt, 
verdere opslag van de gegevens nodig 
wordt geacht voor het verrichten van de 
taken van Europol, verzoekt Europol de 
verstrekkende partij om toestemming om 
de opslag van de gegevens voort te zetten 
en motiveert het deze verdere opslag. De 
gegevensverstrekkende partij kan zich 
hiertegen verzetten en de uitwissing van 
de gegevens verzoeken. 

Or. de

Amendement 72
Hans-Peter Martin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een lidstaat, een orgaan van de 
Unie, een derde land of internationale 
organisatie de aan Europol verstrekte 
gegevens uit zijn of haar nationale 
bestanden wist, brengt hij of zij Europol 
hiervan op de hoogte. Europol wist de 
gegevens tenzij op grond van informatie 
die uitvoeriger is dan die waarover de 
verstrekkende partij beschikt, verdere 
opslag van de gegevens nodig wordt geacht 
voor de doelstellingen van Europol. 
Europol brengt de verstrekkende partij op 
de hoogte van de verdere opslag van deze 
gegevens en motiveert deze verdere opslag.

5. Indien een lidstaat, een orgaan van de 
Unie, een derde land of internationale 
organisatie de aan Europol verstrekte 
gegevens uit zijn of haar nationale 
bestanden wist, brengt hij of zij Europol 
hiervan op de hoogte. Europol wist de 
gegevens tenzij op grond van informatie 
die uitvoeriger is dan die waarover de 
verstrekkende partij beschikt, verdere 
opslag van de gegevens nodig wordt geacht 
voor de doelstellingen van Europol. 
Europol brengt de verstrekkende partij op 
de hoogte van de verdere opslag van deze 
gegevens en motiveert deze verdere opslag. 
De gegevensverstrekkende partij kan zich 
hiertegen verzetten en de uitwissing van 
de gegevens verzoeken. 

Or. de

Amendement 73
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. te waarborgen dat uitsluitend 
diegenen tot specifieke gegevens toegang 
krijgen, die deelnemen aan de daarmee in 
verband staande onderzoeken en de 
toegang nodig hebben om hun opdrachten 
te kunnen uitvoeren. 

Or. de

Amendement 74
Bart Staes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol zendt het verslag over het 
budgettaire en financiële beheer uiterlijk op 
31 maart van het volgende begrotingsjaar 
toe aan het Europees Parlement, de Raad 
en de Rekenkamer.

2. Europol zendt de verslagen over het 
budgettaire en financiële beheer uiterlijk op 
31 maart van het volgende begrotingsjaar 
toe aan het Europees Parlement, de Raad 
en de Rekenkamer.

Or. en

Amendement 75
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 67 bis
Voorafgaande kennisgeving en 

rodevlagmechanisme
Wanneer de Commissie op ernstige 
gronden vreest dat de raad van bestuur 
besluiten zal nemen die mogelijk niet in 
overeenstemming zijn met het mandaat 
van Europol, het Unierecht schenden, of 
kennelijk strijdig zijn met de 
beleidsdoelstellingen van de Unie, stelt zij 
een alarmsysteem in werking. De 
Commissie stelt de zaak dan formeel aan 
de orde in de raad van bestuur, en 
verzoekt hem het besluit niet aan te 
nemen. Wordt het verzoek afgewezen, dan 
brengt de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad formeel op de 
hoogte, opdat de instellingen snel kunnen 
reageren. De Commissie kan de raad van 
bestuur verzoeken het omstreden besluit 
niet toe te passen zolang de 
vertegenwoordigers van de instellingen de 
zaak in beraad houden.
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Or. en

Motivering

Zie punt 59 van de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU 
en de Europese Commissie over gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 76
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zendt het 
evaluatieverslag met haar conclusies over 
het verslag aan het Europees Parlement, de 
Raad, de nationale parlementen en de raad 
van bestuur.

2. De Commissie zendt het 
evaluatieverslag met haar conclusies over 
het verslag aan het Europees Parlement, de
Raad, de nationale parlementen en de raad 
van bestuur. Bovendien verstrekt de 
Commissie op verzoek het Europees 
Parlement, de Raad de nationale 
parlementen alle verdere informatie 
betreffende de evaluatie.

Or. en

Motivering

Zie punt 63 van de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU 
en de Europese Commissie over gedecentraliseerde agentschappen.

Amendement 77
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De raad van bestuur dient een 
voorstel in met gedetailleerde regels met 
betrekking tot de in artikel 67 bis 
vermelde procedure. Deze procedure 
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wordt door de Commissie goedgekeurd.

Or. en


