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Alteração 62
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os chefes das Unidades Nacionais 
reúnem-se regularmente, em especial para 
debater e resolver problemas que surjam no 
contexto da sua cooperação operacional 
com a Europol.

6. Os chefes das Unidades Nacionais 
reúnem-se regularmente, ou pelo menos 
quatro vezes por ano, em especial para 
debater e resolver problemas que surjam no 
contexto da sua cooperação operacional 
com a Europol.

Or. en

Alteração 63
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Europol elabora anualmente um 
relatório sobre a quantidade e a qualidade 
das informações fornecidas por cada 
Estado-Membro, em conformidade com no 
n.° 5, alínea a), bem como sobre o 
desempenho da respetiva Unidade 
Nacional. O relatório anual é enviado ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

10. A Europol elabora anualmente um 
relatório sobre a quantidade e a qualidade 
das informações fornecidas por cada 
Estado-Membro, em conformidade com o 
n.° 5, alínea a), bem como sobre o 
desempenho da respetiva Unidade 
Nacional. O relatório anual é enviado ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais. A 
Europol participa nas reuniões das 
comissões competentes do Parlamento 
Europeu com base neste relatório e 
quando for solicitada.  

Or. en
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Alteração 64
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Um departamento no âmbito da Europol, 
denominado Academia Europol, tal como 
criado pelo presente regulamento, deve 
apoiar, desenvolver, assegurar e coordenar 
a formação para agentes com funções 
coercivas, em especial nos domínios da 
luta contra a criminalidade grave que afete 
dois ou mais Estados-Membros e do 
terrorismo, da gestão de riscos elevados 
para a ordem pública e de eventos 
desportivos, de planeamento estratégico e 
comando de missões da União sem 
natureza militar, bem como de liderança 
em matéria policial e de competências 
linguísticas, nomeadamente tendo em vista:

1. Um departamento autónomo no âmbito 
da Europol, denominado Academia 
Europol, tal como criado pelo presente 
regulamento, deve apoiar, desenvolver, 
assegurar e coordenar a formação para 
agentes com funções coercivas, em 
especial nos domínios da luta contra a 
criminalidade grave que afete dois ou mais 
Estados-Membros e do terrorismo, da 
gestão de riscos elevados para a ordem 
pública e de eventos desportivos, de 
planeamento estratégico e comando de 
missões da União sem natureza militar, 
bem como de liderança em matéria policial 
e de competências linguísticas, 
nomeadamente tendo em vista:

Or. en

Alteração 65
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Academia Europol envia às 
comissões competentes do Parlamento 
Europeu um relatório anual sobre as suas 
atividades e os progressos que realizou, 
incluindo uma síntese das contas anuais.

Or. en
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Alteração 66
Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O mandato dos membros efetivos e 
suplentes tem a duração de quatro anos. 
Este mandato é renovável. Findo o 
mandato ou em caso de demissão, os 
membros permanecem em funções até que 
se proceda à renovação do respetivo 
mandato ou à sua substituição.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A fim de alinhar o enunciado da proposta com a Declaração Conjunta do Parlamento 
Europeu, do Conselho da UE e da Comissão Europeia sobre as agências descentralizadas. 
(Ver ponto n.º10)

Alteração 67
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No início do seu mandato, cada 
membro do Conselho de Administração 
apresenta uma declaração de interesses.

Or. en

Alteração 68
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Adotar o relatório de atividades anual 
consolidado da Europol, e enviá-lo, até 1
de julho do ano seguinte, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Tribunal de Contas e aos parlamentos 
nacionais. O relatório de atividades anual 
consolidado deve ser tornado público;

(d) Adotar o relatório de atividades anual 
consolidado da Europol e um relatório 
distinto sobre a Academia Europol, 
enviando ambos, até 1 de março do ano 
seguinte, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Tribunal de 
Contas e aos parlamentos nacionais. Os 
relatórios de atividades anuais 
consolidados devem ser tornados 
públicos;

Or. en

Alteração 69
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. No início do seu mandato, cada 
membro do Comité Científico para a 
Formação apresenta uma declaração de 
interesses.

Or. en

Alteração 70
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se os dados relativos às pessoas 
referidas no artigo 36.°, n.os 1 e 2, forem 
armazenados por um período superior a 
cinco anos, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados é informada em 
conformidade.

3. Se os dados relativos às pessoas 
referidas no artigo 36.°, n.os 1 e 2, forem 
armazenados por um período superior a 
cinco anos, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados é informada em 
conformidade. A Autoridade para a 
Proteção de Dados pode, na sequência de 
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uma análise da situação, recomendar o 
apagamento dos dados e ainda informar 
eventuais fornecedores de dados desta 
recomendação.

Or. de

Alteração 71
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que um Estado-Membro, um 
organismo da União, um país terceiro ou 
uma organização internacional tenha 
indicado no momento da transferência 
qualquer restrição quanto ao apagamento 
ou à destruição precoce de dados pessoais, 
em conformidade com o artigo 25.°, n.° 2, 
a Europol apaga os dados pessoais de 
acordo com essas restrições. Se o 
prolongamento do período de 
armazenamento dos dados for considerado 
necessário para o exercício das funções da 
Europol, com base em informações mais 
aprofundadas do que aquelas de que 
dispunha o fornecedor dos dados, a 
Europol solicita a autorização do 
fornecedor de dados para continuar a 
armazenar esses dados e apresenta uma 
justificação para o seu pedido.

4. Sempre que um Estado-Membro, um 
organismo da União, um país terceiro ou 
uma organização internacional tenha 
indicado no momento da transferência 
qualquer restrição quanto ao apagamento 
ou à destruição precoce de dados pessoais, 
em conformidade com o artigo 25.°, n.° 2, 
a Europol apaga os dados pessoais de 
acordo com essas restrições. Se o 
prolongamento do período de 
armazenamento dos dados for considerado 
necessário para o exercício das funções da 
Europol, com base em informações mais 
aprofundadas do que aquelas de que 
dispunha o fornecedor dos dados, a 
Europol solicita a autorização do 
fornecedor de dados para continuar a 
armazenar esses dados e apresenta uma 
justificação para o seu pedido. O 
fornecedor de dados pode recorrer e 
exigir o apagamento dos dados.

Or. de

Alteração 72
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que um Estado-Membro, um 
organismo da União, um país terceiro ou 
uma organização internacional apagar dos 
seus ficheiros nacionais dados fornecidos à 
Europol, informa a Europol em 
conformidade. A Europol apaga esses 
dados, salvo se o prolongamento do 
período de armazenamento dos dados for 
considerado necessário para a realização 
dos objetivos da Europol, com base em 
informações mais aprofundadas do que 
aquelas de que dispunha o fornecedor dos 
dados. A Europol informa o fornecedor de 
dados do prolongamento do 
armazenamento desses dados e apresenta 
uma justificação para tal prolongamento.

5. Sempre que um Estado-Membro, um 
organismo da União, um país terceiro ou 
uma organização internacional apagar dos 
seus ficheiros nacionais dados fornecidos à 
Europol, informa a Europol em 
conformidade. A Europol apaga esses 
dados, salvo se o prolongamento do 
período de armazenamento dos dados for 
considerado necessário para a realização 
dos objetivos da Europol, com base em 
informações mais aprofundadas do que 
aquelas de que dispunha o fornecedor dos 
dados. A Europol informa o fornecedor de 
dados do prolongamento do 
armazenamento desses dados e apresenta 
uma justificação para tal prolongamento. O 
fornecedor de dados pode recorrer e 
exigir o apagamento dos dados.

Or. de

Alteração 73
Hans-Peter Martin

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Assegurar que o acesso a conjuntos 
de dados específicos esteja reservado 
àquelas pessoas que participam nas 
investigações a que se referem os 
conjuntos de dados e que necessitam do 
acesso aos mesmos para exercerem as 
suas funções.

Or. de

Alteração 74
Bart Staes
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Europol transmite o relatório sobre a 
gestão orçamental e financeira ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Tribunal de Contas até 31 de março do 
exercício financeiro seguinte.

2. A Europol transmite os relatórios sobre 
a gestão orçamental e financeira ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Tribunal de Contas até 31 de março do 
exercício financeiro seguinte.

Or. en

Alteração 75
Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 67-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 67.º-A
Notificação prévia e mecanismo da 

bandeira vermelha
A Comissão ativa um sistema de alerta se 
tiver sérios motivos para recear que o 
Conselho de Administração de uma 
agência está prestes a tomar decisões 
suscetíveis de não ser conformes ao 
mandato da agência, de violar o direito da 
UE ou de estar em manifesta contradição 
com os objetivos políticos da UE. Nestes 
casos, a Comissão levanta formalmente a 
questão no Conselho de Administração e 
pede-lhe que se abstenha de adotar a 
decisão pertinente. No caso de o Conselho 
de Administração recusar o pedido, a 
Comissão informa formalmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho, com 
vista a reagir com celeridade. A Comissão 
poderá pedir ao Conselho de 
Administração que se abstenha de 
implementar a decisão litigiosa enquanto 
os representantes das Instituições 
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estiverem ainda a debater a questão.

Or. en

Justificação

Ver ponto n.º 59 da Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho da União 
Europeia e da Comissão Europeia sobre as agências descentralizadas.

Alteração 76
Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação juntamente com as suas 
conclusões ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, aos parlamentos nacionais e ao 
conselho de administração.

2. A Comissão transmite o relatório de 
avaliação juntamente com as suas 
conclusões ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, aos parlamentos nacionais e ao 
conselho de administração. Além disso, a 
Comissão fornece ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e aos parlamentos 
nacionais qualquer outra informação 
relativa à avaliação, quando for 
solicitada.

Or. en

Justificação

Ver ponto n.º 63 da Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho da UE e da 
Comissão Europeia sobre as agências descentralizadas.

Alteração 77
Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Conselho de Administração 
apresenta circunstanciadamente as 
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disposições aplicáveis ao procedimento 
previsto no artigo 67.º-A. O procedimento 
deve ser aprovado pela Comissão.

Or. en


