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Amendamentul 62
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Șefii unităților naționale se reunesc 
periodic, în special pentru a discuta și a 
soluționa problemele care apar în contextul 
cooperării lor operaționale cu Europol.

(6) Șefii unităților naționale se reunesc 
periodic, sau cel puțin de patru ori pe an, 
în special pentru a discuta și a soluționa 
problemele care apar în contextul 
cooperării lor operaționale cu Europol.

Or. en

Amendamentul 63
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În fiecare an Europol redactează un 
raport privind cantitatea și calitatea 
informațiilor furnizate de fiecare stat 
membru în temeiul alineatului (5) litera (a) 
și privind activitatea unității naționale 
respective. Raportul anual este transmis 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale.

(10) În fiecare an Europol redactează un 
raport privind cantitatea și calitatea 
informațiilor furnizate de fiecare stat 
membru în temeiul alineatului (5) litera (a) 
și privind activitatea unității naționale 
respective. Raportul anual este transmis 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale. Pe 
baza acestui raport, Europol va participa 
la reuniunile comisiilor competente ale 
Parlamentului European, atunci când se 
solicită acest lucru. 

Or. en
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Amendamentul 64
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un departament din cadrul Europol, 
denumit Academia Europol, astfel cum 
este instituit prin prezentul regulament, 
sprijină, dezvoltă, desfășoară și 
coordonează activități de formare pentru 
personalul responsabil cu aplicarea legii, în 
special în domeniile privind lupta 
împotriva criminalității grave care 
afectează două sau mai multe state membre 
și a terorismului, gestionarea 
evenimentelor care prezintă un risc ridicat 
pentru ordinea publică și a evenimentelor 
sportive, planificarea strategică și comanda 
misiunilor nemilitare ale Uniunii, precum 
și în ceea ce privește competențele de 
conducere în materie de aplicare a legii și 
competențele lingvistice, în special, pentru:

(1) Un departament autonom din cadrul 
Europol, denumit Academia Europol, astfel 
cum este instituit prin prezentul 
regulament, sprijină, dezvoltă, desfășoară 
și coordonează activități de formare pentru 
personalul responsabil cu aplicarea legii, în 
special în domeniile privind lupta 
împotriva criminalității grave care 
afectează două sau mai multe state membre 
și a terorismului, gestionarea 
evenimentelor care prezintă un risc ridicat 
pentru ordinea publică și a evenimentelor 
sportive, planificarea strategică și comanda 
misiunilor nemilitare ale Uniunii, precum 
și în ceea ce privește competențele de 
conducere în materie de aplicare a legii și 
competențele lingvistice, în special, pentru:

Or. en

Amendamentul 65
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Academia Europol transmite 
comisiilor competente ale Parlamentului 
European un raport anual privind 
activitățile și realizările sale, inclusiv un 
raport al conturilor anuale.

Or. en
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Amendamentul 66
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mandatul membrilor titulari și cel al 
membrilor supleanți este de patru ani. 
Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La 
expirarea mandatului sau în caz de demisie, 
membrii rămân în funcție până la 
reînnoirea mandatului sau până la 
înlocuirea lor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Alinierea formulării din propunere cu Declarația comună a Parlamentului European, a 
Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate. (A se vedea punctul 
10)

Amendamentul 67
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La începutul mandatului, fiecare 
membru al consiliului de administrație 
depune o declarație de interese.

Or. en

Amendamentul 68
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) adoptă un raport anual de activitate 
consolidat privind activitățile Europol și îl 
transmite, până la data de 1 iulie a anului 
următor, Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și 
parlamentelor naționale. Raportul anual de 
activitate consolidat este făcut public;

(d) adoptă un raport anual de activitate 
consolidat privind activitățile Europol și un 
raport separat privind Academia Europol 
și le transmite, până la data de 1 martie a 
anului următor, Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și 
parlamentelor naționale. Rapoartele 
anuale de activitate consolidate sunt 
făcute publice;

Or. en

Amendamentul 69
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La începutul mandatului, fiecare 
membru al comitetului științific pentru 
formare depune o declarație de interese.

Or. en

Amendamentul 70
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă datele privind persoanele 
menționate la articolul 36 alineatele (1) și 
(2) sunt stocate pentru o perioadă mai mare 
de cinci ani, Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor este informată în 
consecință.

(3) Dacă datele privind persoanele 
menționate la articolul 36 alineatele (1) și 
(2) sunt stocate pentru o perioadă mai mare 
de cinci ani, Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor este informată în 
consecință. Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor poate, după analizarea 
situației, să recomande ștergerea datelor 
și să informeze și furnizorii de date cu 
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privire la această recomandare.

Or. de

Amendamentul 71
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care un stat membru, un 
organism al Uniunii, o țară terță sau o 
organizație internațională a indicat, la 
momentul transferului, orice restricție în 
ceea ce privește ștergerea sau distrugerea 
înainte de termen a datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2), Europol șterge datele cu 
caracter personal în conformitate cu 
restricțiile respective. Dacă stocarea în 
continuare a datelor este considerată 
necesară pentru îndeplinirea sarcinilor 
Europol, pe baza informațiilor care sunt 
mai exhaustive decât cele deținute de 
furnizorul de date, Europol solicită 
furnizorului de date autorizarea de a stoca 
în continuare datele și prezintă o motivare 
în acest sens.

(4) În cazul în care un stat membru, un 
organism al Uniunii, o țară terță sau o 
organizație internațională a indicat, la 
momentul transferului, orice restricție în 
ceea ce privește ștergerea sau distrugerea 
înainte de termen a datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2), Europol șterge datele cu 
caracter personal în conformitate cu 
restricțiile respective. Dacă stocarea în 
continuare a datelor este considerată 
necesară pentru îndeplinirea sarcinilor 
Europol, pe baza informațiilor care sunt 
mai exhaustive decât cele deținute de 
furnizorul de date, Europol solicită 
furnizorului de date autorizarea de a stoca 
în continuare datele și prezintă o motivare 
în acest sens. Furnizorul de date poate să 
ridice obiecții în acest sens și să solicite 
ștergerea datelor.

Or. de

Amendamentul 72
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un stat membru, un (5) În cazul în care un stat membru, un 
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organism al Uniunii, o țară terță sau o 
organizație internațională șterge din 
fișierele sale naționale datele furnizate 
Europol, aceasta informează în consecință 
Europol. Europol șterge datele respective, 
cu excepția cazului în care stocarea lor în 
continuare este considerată necesară pentru 
îndeplinirea obiectivelor sale, pe baza 
informațiilor care sunt mai exhaustive 
decât cele deținute de furnizorul de date. 
Europol informează furnizorul de date cu 
privire la stocarea în continuare a datelor 
respective și prezintă o motivare în acest 
sens.

organism al Uniunii, o țară terță sau o 
organizație internațională șterge din 
fișierele sale naționale datele furnizate 
Europol, aceasta informează în consecință 
Europol. Europol șterge datele respective, 
cu excepția cazului în care stocarea lor în 
continuare este considerată necesară pentru 
îndeplinirea obiectivelor sale, pe baza 
informațiilor care sunt mai exhaustive 
decât cele deținute de furnizorul de date. 
Europol informează furnizorul de date cu 
privire la stocarea în continuare a datelor 
respective și prezintă o motivare în acest 
sens. Furnizorul de date poate să ridice 
obiecții în acest sens și să solicite 
ștergerea datelor.

Or. de

Amendamentul 73
Hans-Peter Martin

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Să asigure că accesul la înregistrări
de date specifice este permis doar 
persoanelor care participă și la 
investigațiile legate de înregistrările de 
date și care au nevoie de acces la date 
pentru îndeplinirea misiunilor lor.

Or. de

Amendamentul 74
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 31 martie a următorului 
exercițiu financiar, Europol transmite 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară Parlamentului European, 
Consiliului și Curții de Conturi.

(2) Până la data de 31 martie a următorului 
exercițiu financiar, Europol transmite 
rapoartele privind gestiunea bugetară și 
financiară Parlamentului European, 
Consiliului și Curții de Conturi.

Or. en

Amendamentul 75
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 67 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67a
Notificarea prealabilă și mecanismul 

semnalelor de alertă („red flags”)
Comisia activează un sistem de avertizare 
dacă are motive serioase de îngrijorare cu 
privire la faptul că consiliul de 
administrație este pe cale să adopte decizii 
care ar putea să nu fie conforme cu 
mandatul Europol, ar putea să încalce 
legislația UE sau să se afle în vădită 
contradicție cu obiectivele de politică ale
UE. În aceste cazuri, Comisia va semnala 
chestiunea în mod oficial în consiliul de 
administrație și va solicita acestuia să se 
abțină de la adoptarea deciziei respective. 
În cazul în care consiliul de administrație 
respinge solicitarea, Comisia informează
în mod oficial Parlamentul European și 
Consiliul în vederea adoptării unei reacții 
rapide. Comisia poate solicita consiliului 
de administrație să se abțină de la 
punerea în aplicare a deciziei 
controversate pe parcursul perioadei în 
care instituțiile dezbat încă respectiva 
chestiune.
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Justificare

A se vedea punctul 59 din Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și 
a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate.

Amendamentul 76
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, parlamentelor 
naționale și Consiliului de administrație 
raportul de evaluare și concluziile sale 
asupra raportului.

(2) Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, parlamentelor 
naționale și Consiliului de administrație 
raportul de evaluare și concluziile sale 
asupra raportului. În plus, Comisia 
furnizează, la cerere, Parlamentului 
European, Consiliului și parlamentelor 
naționale orice alte informații legate de 
evaluare.

Or. en

Justificare

A se vedea punctul 63 din Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și 
a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate.

Amendamentul 77
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Consiliul de administrație elaborează 
dispoziții detaliate care reglementează 
procedura prevăzută la articolul 67a. 
Procedura este aprobată de către Comisie.



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

RO

Or. en


