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Poprawka 62
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Szefowie jednostek krajowych odbywają 
regularne spotkania, w szczególności
w celu omówienia i rozwiązania 
problemów, które pojawiają się
w kontekście współpracy operacyjnej
z Europolem.

6. Szefowie jednostek krajowych odbywają 
regularne spotkania, lub co najmniej cztery 
razy w roku, w szczególności w celu 
omówienia i rozwiązania problemów, które 
pojawiają się w kontekście współpracy 
operacyjnej z Europolem.

Or. en

Poprawka 63
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Co roku Europol sporządza 
sprawozdanie na temat ilości i jakości 
informacji przekazywanych przez każde 
państwo członkowskie na podstawie ust. 5 
lit. a) oraz na temat działalności jego 
jednostki krajowej. Przedmiotowe 
sprawozdanie roczne jest przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym.

10. Co roku Europol sporządza 
sprawozdanie na temat ilości i jakości 
informacji przekazywanych przez każde 
państwo członkowskie na podstawie ust. 5 
lit. a) oraz na temat działalności jego 
jednostki krajowej. Przedmiotowe 
sprawozdanie roczne jest przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym. Na 
podstawie tego sprawozdania Europol 
będzie na zaproszenie uczestniczył
w posiedzeniach przedmiotowo 
właściwych komisji Parlamentu 
Europejskiego. 

Or. en
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Poprawka 64
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydział Europolu zwany Akademią 
Europolu, powołany niniejszym 
rozporządzeniem, wspiera, rozwija, 
prowadzi i koordynuje szkolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania,
w szczególności w dziedzinie walki
z poważną przestępczością, która dotyczy 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
oraz terroryzmem, w dziedzinie 
utrzymywania porządku publicznego
w sytuacjach wysokiego ryzyka oraz 
podczas wydarzeń sportowych,
w dziedzinie planowania strategicznego
i zarządzania cywilnymi misjami Unii,
a także zarządzania w zakresie 
egzekwowania prawa oraz znajomości 
języków, w szczególności w celu:

1. Autonomiczny wydział Europolu zwany 
Akademią Europolu, powołany niniejszym 
rozporządzeniem, wspiera, rozwija, 
prowadzi i koordynuje szkolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania,
w szczególności w dziedzinie walki
z poważną przestępczością, która dotyczy 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
oraz terroryzmem, w dziedzinie 
utrzymywania porządku publicznego
w sytuacjach wysokiego ryzyka oraz 
podczas wydarzeń sportowych,
w dziedzinie planowania strategicznego
i zarządzania cywilnymi misjami Unii,
a także zarządzania w zakresie 
egzekwowania prawa oraz znajomości 
języków, w szczególności w celu:

Or. en

Poprawka 65
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Akademia Europolu przesyła 
przedmiotowo właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego sprawozdanie 
roczne z działalności i osiągnięć, 
obejmujące zarys rozliczeń rocznych.

Or. en
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Poprawka 66
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kadencja członków oraz ich zastępców 
trwa cztery lata. Kadencja ta jest 
odnawialna. Po upływie kadencji lub
w przypadku rezygnacji członkowie pełnią 
swoją funkcję do czasu ich ponownego 
powołania lub zastąpienia przez nowych 
członków.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu dostosowania sformułowania użytego we wniosku (zmiana ang. „extendable” na 
„renewable”, tj. pol. „odnawialna”) do tekstu wspólnego oświadczenia Parlamentu 
Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych. 
(Patrz pkt 10.)

Poprawka 67
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każdy członek zarządu na początku 
sprawowania mandatu przedstawi 
deklarację o braku konfliktu interesów.

Or. en

Poprawka 68
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d



PE519.545v01-00 6/11 AM\1003592PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyjmuje roczne skonsolidowane 
sprawozdanie dotyczące działalności 
Europolu i do dnia 1 lipca następnego roku 
przesyła je do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Trybunału 
Obrachunkowego i parlamentów 
narodowych. Roczne skonsolidowane 
sprawozdanie dotyczące działalności jest
podawane do wiadomości publicznej;

d) przyjmuje roczne skonsolidowane 
sprawozdanie dotyczące działalności 
Europolu oraz odrębne sprawozdanie 
dotyczące Akademii Europolu i do dnia 
1 marca następnego roku przesyła oba te 
sprawozdania do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału 
Obrachunkowego i parlamentów 
narodowych. Roczne skonsolidowane 
sprawozdania dotyczące działalności są
podawane do wiadomości publicznej;

Or. en

Poprawka 69
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Każdy członek Komitetu Naukowego 
ds. Szkoleń na początku sprawowania 
mandatu przedstawi deklarację o braku 
konfliktu interesów.

Or. en

Poprawka 70
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli dane dotyczące osób, o których 
mowa w art. 36 ust. 1 i 2, przechowywane 
są przez okres dłuższy niż pięć lat, 
informuje się o tym Europejskiego 

3. Jeżeli dane dotyczące osób, o których 
mowa w art. 36 ust. 1 i 2, przechowywane 
są przez okres dłuższy niż pięć lat, 
informuje się o tym Europejskiego 
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Inspektora Ochrony Danych. Inspektora Ochrony Danych. Inspektor 
Ochrony Danych może, po zbadaniu 
sytuacji, zalecić usunięcie danych oraz 
poinformować o tym zaleceniu 
potencjalne podmioty przekazujące dane.

Or. de

Poprawka 71
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie, organ 
Unii, państwo trzecie lub organizacja 
międzynarodowa w momencie przekazania 
danych zgodnie z art. 25 ust. 2 wskaże 
jakiekolwiek ograniczenia polegające na 
wcześniejszym usunięciu lub zniszczeniu 
danych osobowych, Europol usuwa dane 
osobowe zgodnie z tymi ograniczeniami. 
Jeżeli w oparciu o informacje, które są 
bardziej obszerne niż dane posiadane przez 
podmiot przekazujący dane, Europol 
uznaje, że dalsze przechowywanie danych 
jest konieczne do wykonywania jego 
zadań, Europol wnosi do podmiotu 
przekazującego dane o pozwolenie na 
dalsze przechowywanie danych oraz 
przedstawia uzasadnienie takiego wniosku.

4. Jeżeli państwo członkowskie, organ 
Unii, państwo trzecie lub organizacja 
międzynarodowa w momencie przekazania 
danych zgodnie z art. 25 ust. 2 wskaże 
jakiekolwiek ograniczenia polegające na 
wcześniejszym usunięciu lub zniszczeniu 
danych osobowych, Europol usuwa dane 
osobowe zgodnie z tymi ograniczeniami. 
Jeżeli w oparciu o informacje, które są 
bardziej obszerne niż dane posiadane przez 
podmiot przekazujący dane, Europol 
uznaje, że dalsze przechowywanie danych 
jest konieczne do wykonywania jego 
zadań, Europol wnosi do podmiotu 
przekazującego dane o pozwolenie na 
dalsze przechowywanie danych oraz 
przedstawia uzasadnienie takiego wniosku. 
Podmiot przekazujący dane może wnieść 
sprzeciw i zażądać usunięcia danych.

Or. de

Poprawka 72
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, organ Unii, państwo trzecie 
lub organizacja międzynarodowa usuwa ze 
swoich krajowych banków danych dane 
dostarczone Europolowi, powiadamia
o tym odpowiednio Europol. Europol 
usuwa te dane, chyba że w oparciu
o informacje, które są bardziej obszerne niż 
dane posiadane przez podmiot 
przekazujący dane, Europol uznaje, że 
dalsze przechowywanie danych jest 
konieczne do osiągnięcia jego celów. 
Europol powiadamia podmiot przekazujący 
dane o dalszym przechowywania takich 
danych i przedstawia jego uzasadnienie.

5. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, organ Unii, państwo trzecie 
lub organizacja międzynarodowa usuwa ze 
swoich krajowych banków danych dane 
dostarczone Europolowi, powiadamia
o tym odpowiednio Europol. Europol 
usuwa te dane, chyba że w oparciu
o informacje, które są bardziej obszerne niż 
dane posiadane przez podmiot 
przekazujący dane, Europol uznaje, że 
dalsze przechowywanie danych jest 
konieczne do osiągnięcia jego celów. 
Europol powiadamia podmiot przekazujący 
dane o dalszym przechowywania takich 
danych i przedstawia jego uzasadnienie. 
Podmiot przekazujący dane może wnieść 
sprzeciw i zażądać usunięcia danych.

Or. de

Poprawka 73
David Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. zagwarantowaniu, że dostęp do 
poszczególnych zbiorów danych otrzymują 
tylko osoby, które uczestniczą też
w dochodzeniach związanych z tymi 
zbiorami danych i którym dostęp ten 
potrzebny jest do wypełniania ich zadań.

Or. de

Poprawka 74
Bart Staes
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol przesyła sprawozdanie
dotyczące zarządzania budżetem
i finansami Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu 
do dnia 31 marca kolejnego roku 
budżetowego.

2. Europol przesyła sprawozdania
dotyczące zarządzania budżetem
i finansami Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu 
do dnia 31 marca kolejnego roku 
budżetowego.

Or. en

Poprawka 75
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67a
Wcześniejsze powiadamianie i mechanizm 

alarmowy
Komisja uruchamia system alarmowania/ 
ostrzegania, jeżeli ma uzasadnione 
powody do obaw, że zarząd jest bliski 
podjęcia decyzji, która może być 
niezgodna z mandatem Europolu, 
naruszać unijne prawo lub ewidentnie 
stać w sprzeczności z celami polityki UE.
W takich sytuacjach Komisja zwróci się 
do zarządu z oficjalnym zapytaniem
i z prośbą o wstrzymanie przyjęcia 
odnośnej decyzji. Gdyby zarząd odrzucił 
wniosek, Komisja oficjalnie poinformuje 
Parlament Europejski i Radę z myślą
o szybkiej reakcji. Komisja może zwrócić 
się do zarządu o wstrzymanie wdrażania 
kontrowersyjnej decyzji do chwili 
zakończenia analizy tej kwestii przez 
przedstawicieli reprezentujących 
instytucje.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. pkt 59 wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji 
Europejskiej w sprawie zdecentralizowanych agencji.

Poprawka 76
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, parlamentom 
narodowym i zarządowi sprawozdanie
z oceny wraz ze swoimi wnioskami 
dotyczącymi tego sprawozdania.

2. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, parlamentom 
narodowym i zarządowi sprawozdanie
z oceny wraz ze swoimi wnioskami 
dotyczącymi tego sprawozdania. Ponadto 
na wniosek Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i parlamentom państw członkowskich 
wszelkie inne informacje dotyczące oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. pkt 63 wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji 
Europejskiej w sprawie zdecentralizowanych agencji.

Poprawka 77
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zarząd przygotowuje szczegółowe 
przepisy dotyczące procedury 
przewidzianej w art. 67 a. Procedurę tę 
zatwierdza Komisja.
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