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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o zřízení agentury Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva (Europol) a o zrušení 
rozhodnutí 2009/371/SVV a 
2005/681/SVV

o zřízení agentury Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva
(Europol) a o zrušení rozhodnutí 
2009/371/SVV

Or. en

Odůvodnění

Sloučení Europolu a Evropské policejní akademie (CEPOL) vyvolává řadu otázek, pokud jde 
o důsledky pro plnění hlavních úkolů obou agentur. Navrhovatelka podporuje zřízení 
technické podpory mezi Europolem a akademií CEPOL, nesouhlasí však s jejich sloučením. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 88 a 
čl. 87 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 88 této 
smlouvy,

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská policejní akademie (CEPOL) 
byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV 
s cílem usnadnit spolupráci mezi 
vnitrostátními policejními složkami 
pořádáním a koordinací vzdělávací činnosti 
s evropským rozměrem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Dokument „Stockholmský program –
otevřená a bezpečná Evropa, která slouží 
svým občanům a chrání je“ požaduje, aby 
se Europol rozvinul a stal se „centrem pro 
výměnu informací mezi donucovacími 
orgány členských států, poskytovatelem 
služeb a platformou pro služby v oblasti 
vymáhání práva“. V zájmu splnění tohoto 
cíle je nezbytné na základě přezkumu 
fungování Europolu zvýšit operativní 
účinnost této agentury. Stockholmský 
program dále vytyčuje cíl vytvořit 
skutečnou evropskou kulturu v oblasti 
prosazování práva cestou vytvoření 
evropských systémů odborné přípravy a 
výměnných programů pro všechny 

(4) Dokument „Stockholmský program –
otevřená a bezpečná Evropa, která slouží 
svým občanům a chrání je“ požaduje, aby 
se Europol rozvinul a stal se „centrem pro 
výměnu informací mezi donucovacími 
orgány členských států, poskytovatelem 
služeb a platformou pro služby v oblasti 
vymáhání práva“. V zájmu splnění tohoto 
cíle je nezbytné na základě přezkumu 
fungování Europolu zvýšit operativní 
účinnost této agentury.
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dotčené příslušníky donucovacích orgánů 
na vnitrostátní i unijní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zločinecké a teroristické sítě velkého 
rozsahu představují podstatnou hrozbu pro 
vnitřní bezpečnost Unie a pro bezpečnost a 
blaho jejích občanů. Z dostupných 
posouzení hrozeb vyplývá, že zločinecké 
skupiny stále častěji páchají různé druhy 
trestné činnosti a zároveň působí 
v několika zemích. Vnitrostátní donucovací 
orgány musí proto úžeji spolupracovat se 
svými protějšky v ostatních členských 
státech. Je proto nezbytné vybavit Europol 
tak, aby mohl členským státům poskytovat 
větší podporu při předcházení trestné 
činnosti v celé Unii a při provádění analýz 
a vyšetřování. To vyplývá i z hodnocení 
rozhodnutí 2009/371/SVV a 
2005/681/SVV.

(5) Zločinecké a teroristické sítě velkého 
rozsahu představují podstatnou hrozbu pro 
vnitřní bezpečnost Unie a pro bezpečnost a 
blaho jejích občanů. Z dostupných 
posouzení hrozeb vyplývá, že zločinecké 
skupiny stále častěji páchají různé druhy 
trestné činnosti a zároveň působí 
v několika zemích. Vnitrostátní donucovací 
orgány musí proto úžeji spolupracovat se 
svými protějšky v ostatních členských 
státech. Je proto nezbytné vybavit Europol 
tak, aby mohl členským státům poskytovat 
větší podporu při předcházení trestné 
činnosti v celé Unii a při provádění analýz 
a vyšetřování. To vyplývá i z hodnocení 
rozhodnutí 2009/371/SVV.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 



PA\1003166CS.doc 5/33 PE514.840v03-00

CS

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) Společný přístup předpokládá jak 
možnost agentury rozpustit, tak možnost 
jejich sloučení. Sloučení agentur by se 
mělo zvážit v případech, kdy se jejich 
příslušné úkoly překrývají, kdy lze 
předpokládat synergický efekt nebo 
v případech, kdy by agentury mohly být 
účinnější, pokud by se staly součástí větší 
struktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 b) V případě Europolu a akademie 
CEPOL sloučení vyvolává významné 
otázky o tom, zda Smlouva stanoví 
nezbytný právní základ pro to, aby 
Europol mohl plnit úkoly spojené se 
vzděláváním a výcvikem.     Rozpočet, 
který je přísně vymezený na odbornou 
přípravu, by vyžadoval vytvoření 
oddělených rozpočtových položek pro obě 
oblasti, tedy pro vymáhání práva a pro 
vzdělávání a výcvik. Panuje velké riziko, 
že sloučení ovlivní hlavní úkoly těchto 
dvou agentur. Očekávané úspory 
vyplývající z případného sloučení 
nezahrnují ani další prostředky, které 
Europol na plnění nových úkolů 
potřebuje, ani náklady spojené se 
snížením výkonnosti sloučených agentur.

Or. en



PE514.840v03-00 6/33 PA\1003166CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Vzhledem k tomu, že se zachování 
Europolu a akademie CEPOL jako dvou 
samostatných agentur zdá být 
odůvodněné, mělo by být mezi těmito 
agenturami dosaženo možné součinnosti 
v těchto oblastech:  
a. technická podpora při přípravě ročního 
rozpočtu, programového dokumentu 
obsahujícího roční a víceleté 
programování a plánu řízení;
b. technická podpora při náboru 
zaměstnanců a řízení profesní dráhy;
c. bezpečnostní služby;
d. služby vztahující se k informačním 
technologiím;
e. finanční řízení, účetnictví a auditorské 
služby;
f. jakékoli jiné služby společného zájmu.
Rozsah součinnosti může být ustaven 
dohodou nebo zahrnut do činností sítě 
agentur Unie.  

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k vazbám mezi úkoly 
Europolu a akademie CEPOL by sloučení 
a racionalizace funkcí těchto agentur 

vypouští se
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zvýšilo operativní účinnost, význam 
vzdělávacích akcí a efektivitu policejní 
spolupráce v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí 2009/371/SVV a 
2005/681/SVV by proto měla být zrušena 
a nahrazena tímto nařízením, jež vychází 
ze zkušeností s prováděním obou
rozhodnutí. Europol zřízený tímto 
nařízením by měl nahradit a převzít funkce 
Europolu a akademie CEPOL, jak byly 
vymezeny zrušenými rozhodnutími.

(7) Rozhodnutí 2009/371/SVV by proto
mělo být zrušeno a nahrazeno tímto 
nařízením, jež vychází ze zkušeností s 
prováděním tohoto rozhodnutí. Europol 
zřízený tímto nařízením by měl nahradit a 
převzít funkce Europolu, jak byly 
vymezeny zrušeným rozhodnutím.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Europol by měl zajistit kvalitnější, 
ucelené a konzistentní vzdělávání a výcvik 
pracovníků donucovacích orgánů všech 
hodností a úrovní v jasném rámci, který 
bude odpovídat na potřeby zjištěné 
v oblasti vzdělávání a výcviku.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem zajištění účinné spolupráce 
mezi Europolem a členskými státy by 
v každém členském státě měla být zřízena 
národní jednotka. Ta by měla být hlavním 
styčným subjektem mezi vnitrostátními 
donucovacími orgány, vzdělávacími 
zařízeními a Europolem. V zájmu trvalé a 
účinné výměny informací mezi Europolem 
a národními jednotkami a usnadnění jejich 
spolupráce by měla každá národní jednotka 
přidělit k Europolu alespoň jednoho 
styčného důstojníka.

(12) Za účelem zajištění účinné spolupráce 
mezi Europolem a členskými státy by 
v každém členském státě měla být zřízena 
národní jednotka. Ta by měla být hlavním 
styčným subjektem mezi vnitrostátními 
donucovacími orgány a Europolem.
V zájmu trvalé a účinné výměny informací 
mezi Europolem a národními jednotkami 
a usnadnění jejich spolupráce by měla 
každá národní jednotka přidělit k Europolu 
alespoň jednoho styčného důstojníka.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit, aby vzdělávání a 
výcvik poskytované pracovníkům 
donucovacích orgánů na úrovni EU 
dosahovaly vysoké kvality, byly ucelené a 
konzistentní, by měl Europol postupovat v 
souladu s politikou Unie pro vzdělávání a 
výcvik donucovacích orgánů. Vzdělávání 
a výcvik na úrovni EU by měly být 
dostupné pracovníkům donucovacích 
orgánů všech hodností a úrovní. Europol 

vypouští se
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by měl zajistit hodnocení těchto 
vzdělávacích činností a také, aby závěry 
plynoucí z posuzování vzdělávacích potřeb 
byly zohledněny v plánování s cílem 
omezit zdvojování práce. Europol by měl 
prosazovat, aby členské státy uznávaly 
vzdělávání a výcvik poskytované na úrovni 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu účinné kontroly fungování 
Europolu by v jeho správní radě měla být 
zastoupena Komise a členské státy. S cílem 
zohlednit dvojí mandát nové agentury –
operativní podporu a vzdělávání a výcvik 
v oblasti prosazování práva – by řádní 
členové správní rady měli být jmenováni 
na základě svých znalostí o spolupráci 
v oblasti prosazování práva, zatímco 
náhradníci by měli být jmenováni na 
základě svých znalostí o vzdělávání a 
výcviku pracovníků donucovacích 
orgánů. Náhradníci by měli vystupovat 
jako řádní členové za nepřítomnosti 
řádného člena a vždy, když se jedná či 
rozhoduje o otázkách vzdělávání a 
výcviku. Správní radě by měl být 
nápomocen vědecký výbor pro odborné 
otázky vzdělávání a výcviku.

(16) V zájmu účinné kontroly fungování 
Europolu by v jeho správní radě měla být 
zastoupena Komise a členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Správní rada by měla získat nezbytné 
pravomoci, zejména pravomoc stanovovat 
rozpočet, ověřovat jeho plnění, přijímat 
příslušná finanční pravidla a plánovací 
dokumenty, vypracovávat jasné pracovní 
postupy, jimiž výkonný ředitel Europolu 
přijímá rozhodnutí a přijímat výroční 
zprávu o činnosti. Ve vztahu k 
zaměstnancům agentury, včetně 
výkonného ředitele, by měla vykonávat 
pravomoci přiznané orgánu oprávněnému 
ke jmenování. V zájmu zjednodušení 
postupu, jímž se přijímají rozhodnutí, a 
posílení dohledu nad správním a 
rozpočtovým řízením by správní rada měla 
být také oprávněna k ustavení výkonné 
rady.

(17) Správní rada by měla získat nezbytné 
pravomoci, zejména pravomoc stanovovat 
rozpočet, ověřovat jeho plnění, přijímat 
příslušná finanční pravidla a plánovací 
dokumenty, přijmout opatření na ochranu 
finančních zájmů Unie a k boji proti 
podvodům, jakož i pravidla pro 
předcházení konfliktům zájmů a řešení 
těchto konfliktů, vypracovávat jasné 
pracovní postupy, jimiž výkonný ředitel 
Europolu přijímá rozhodnutí a přijímat 
výroční zprávu o činnosti. Ve vztahu 
k zaměstnancům agentury, včetně 
výkonného ředitele, by měla vykonávat 
pravomoci přiznané orgánu oprávněnému 
ke jmenování.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že úkoly, které plní výkonná rada, se překrývají s úkoly vykonávanými 
správní radou, se navrhovatelka domnívá, že je správní rada nadbytečná.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V zájmu prohloubení operativní 
spolupráce agentur a zejména propojení 
údajů, které mají různé agentury již k 
dispozici, by měl Europol umožnit přístup 
a vyhledávání v údajích, které uchovává 
agentuře Eurojust a Evropskému úřadu 

(23) V zájmu prohloubení operativní 
spolupráce agentur a zejména propojení 
údajů, které mají různé agentury již k 
dispozici, by měl Europol umožnit přístup 
a vyhledávání v údajích, které uchovává 
agentuře Eurojust.
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pro boj proti podvodům (OLAF).

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem. Stejný reciproční vztah
se netýká úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V rozsahu nezbytném pro plnění 
svých úkolů by měl Europol udržovat 
spolupráci s dalšími institucemi Unie, s 
donucovacími orgány a školicími 
zařízeními donucovacích orgánů z třetích 
zemí, jakož i s mezinárodními 
organizacemi a soukromými subjekty.

(24) V rozsahu nezbytném pro plnění 
svých úkolů by měl Europol udržovat 
spolupráci s dalšími institucemi Unie
a s donucovacími orgány z třetích zemí, 
jakož i s mezinárodními organizacemi a 
soukromými subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Europol zřízený tímto nařízením 
nahrazuje Europol, který byl zřízen 
rozhodnutím 2009/371/SVV a akademii 
CEPOL, která byla zřízena rozhodnutím 
2005/681/SVV, a navazuje na ně. Měl by 
proto být právním nástupcem pro všechny 
jejich smlouvy, včetně pracovních smluv, 
závazků a nabytého majetku. Mezinárodní 
dohody uzavřené Europolem zřízeným 

(57) Europol zřízený tímto nařízením 
nahrazuje Europol, který byl zřízen 
rozhodnutím 2009/371/SVV, a navazuje na
něj. Měl by proto být právním nástupcem 
pro všechny jejich smlouvy, včetně 
pracovních smluv, závazků a nabytého 
majetku. Mezinárodní dohody uzavřené 
Europolem zřízeným rozhodnutím 
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rozhodnutím 2009/371/SVV a akademií 
CEPOL zřízenou rozhodnutím 
2005/681/SVV zůstávají v platnosti
s výjimkou dohody o ústředí uzavřené 
akademií CEPOL.

2009/371/SVV zůstávají v platnosti.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Aby Europol mohl nadále plnit úkoly 
Europolu zřízeného rozhodnutím 
2009/371/SVV a akademie CEPOL 
zřízené rozhodnutím 2005/681/SVV podle 
svých nejlepších možností, měla by se na 
dobu tří let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost stanovit přechodná opatření, 
pokud jde o správní radu, výkonného 
ředitele a vyčlenění části rozpočtu 
Europolu na vzdělávání a výcvik.

(58) Aby Europol mohl nadále plnit úkoly 
Europolu zřízeného rozhodnutím 
2009/371/SVV podle svých nejlepších 
možností, měla by se stanovit přechodná 
opatření, pokud jde o správní radu
a výkonného ředitele.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zřízení subjektu zodpovědného za 
spolupráci a vzdělávání a výcvik na úrovni 
Unie v oblasti prosazování práva, nemůže 

(59) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zřízení subjektu zodpovědného za 
spolupráci na úrovni Unie v oblasti 
prosazování práva, nemůže být uspokojivě 
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být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jej může být z 
důvodu rozsahu a účinků akce lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Rada 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

dosaženo na úrovni členských států, a proto 
jej může být z důvodu rozsahu a účinků 
akce lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Rada přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení Agentury Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva

Zřízení Agentury Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva (Europol) s cílem zlepšit 
vzájemnou spolupráci donucovacích 
orgánů v Evropské unii, prohlubovat a 
podporovat jejich činnost a vytvořit 

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti 
prosazování práva (Europol) s cílem zlepšit 
vzájemnou spolupráci donucovacích 
orgánů v Evropské unii, prohlubovat a 
podporovat jejich činnost.
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soudržnou evropskou politiku vzdělávání 
a výcviku.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Europol zřízený tímto nařízením 
nahrazuje Europol, který byl zřízen 
rozhodnutím 2009/371/SVV, a akademii 
CEPOL, která byla zřízena rozhodnutím 
2005/681/SVV, a navazuje na ně.

2. Europol zřízený tímto nařízením 
nahrazuje Europol, který byl zřízen 
rozhodnutím 2009/371/SVV, a navazuje na
něj.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Europol podporuje, rozvíjí, provádí a 
koordinuje vzdělávací činnosti pro 
pracovníky donucovacích orgánů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 25
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podporovat, rozvíjet, provádět, 
koordinovat a zajišťovat vzdělávání a 
výcvik pracovníků donucovacích orgánů 
ve spolupráci se sítí vzdělávacích zařízení 
členských států, jak je stanoveno 
v kapitole III;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poskytovat institucím Unie zřízeným na 
základě hlavy V Smlouvy a Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
operativní informace o trestné činnosti a 
analytickou podporu v oblastech jejich 
působnosti;

j) poskytovat institucím Unie zřízeným na 
základě hlavy V Smlouvy operativní 
informace o trestné činnosti a analytickou 
podporu v oblastech jejich působnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zřídí či určí národní 
jednotku, jež je styčným subjektem mezi 
Europolem a příslušnými orgány členských 
států, jakož i se vzdělávacími zařízeními 
pro pracovníky donucovacích orgánů.
Každý členský stát pověří vedením národní 

2. Každý členský stát zřídí či určí národní 
jednotku, jež je styčným subjektem mezi 
Europolem a příslušnými orgány členských 
států. Každý členský stát pověří vedením 
národní jednotky jednoho příslušníka.
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jednotky jednoho příslušníka.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťují účinnou komunikaci a 
spolupráci všech příslušných orgánů 
členských států a vzdělávacích zařízení pro 
pracovníky donucovacích orgánů 
v členských státech s Europolem;

b) zajišťují účinnou komunikaci a 
spolupráci všech příslušných orgánů 
členských států s Europolem;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Kapitola 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ A 
VÝCVIKU PRACOVNÍKŮ 
DONUCOVACÍCH ORGÁNŮ

vypouští se

 Článek 9
Akademie Europolu
1. Útvar Europolu s názvem Akademie 
Europolu, zřízený tímto nařízením, 
podporuje, rozvíjí, provádí a koordinuje 
vzdělávání a výcvik pracovníků 
donucovacích orgánů zaměřené 
především na oblasti boje proti závažné 
trestné činnosti dotýkající se dvou a více 
členských států a terorismu, na řízení 
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vysoce rizikových akcí s potenciálem 
narušení veřejného pořádku a vysoce 
rizikových sportovních akcí, na 
strategické plánování a velení 
nevojenským misím Unie i na rozvoj 
vůdčích schopností a jazykových znalostí 
pracovníků donucovacích orgánů, a 
zejména:
a) zvyšuje informovanost:
i) o mezinárodních a unijních nástrojích 
pro spolupráci v oblasti prosazování 
práva;
ii) o institucích Unie, zejména Europolu, 
Eurojustu a agentuře Frontex, o jejich 
fungování a úloze;
iii) o justičních prvcích spolupráce 
v oblasti prosazování práva a o 
možnostech přístupu k informačním 
kanálům v praxi;
b) podporuje rozvoj regionální a 
dvoustranné spolupráce členských států 
mezi sebou a členských států s třetími 
zeměmi;
c) zabývá se konkrétními oblastmi trestné 
činnosti či policejní činnosti, v nichž může 
mít vzdělávání a výcvik na úrovni Unie 
přínos;
d) vypracovává zvláštní společné učební 
osnovy pro pracovníky donucovacích 
orgánů s cílem připravit je na účast v 
civilních misích Unie;
e) poskytuje členským státům podporu při 
dvoustranných činnostech, jejichž cílem je 
budování kapacit donucovacích orgánů 
v třetích zemích;
f) připravuje školitele a podílí se na 
zlepšování a výměně osvědčených 
pedagogických postupů.
2. Akademie Europolu vytváří a 
pravidelně upravuje výukové nástroje a 
metodiky, jež uplatňuje v rámci 
celoživotního učení s cílem zlepšit 
dovednosti pracovníků donucovacích 



PE514.840v03-00 18/33 PA\1003166CS.doc

CS

orgánů. Akademie Europolu hodnotí 
výsledky těchto činností v zájmu zvýšení 
jejich kvality, soudržnosti a účinnosti 
v budoucnosti.
 Článek 10
Úkoly Akademie Europolu
1. Akademie Europolu připravuje víceleté 
analýzy strategických vzdělávacích potřeb 
a víceleté vzdělávací programy.
2. Akademie Europolu rozvíjí a zajišťuje 
vzdělávací činnosti a vzdělávací nástroje, 
například:
a) kurzy, semináře, konference, 
internetové a e-learningové kurzy;
b) společné učební osnovy týkající se 
zvyšování informovanosti, řešení 
nedostatků anebo společného postupu 
proti přeshraničním kriminálním jevům;
c) vzdělávací moduly odstupňované dle 
náročnosti či podle míry dovedností 
požadovaných cílovou skupinou a 
zaměřené na vymezenou zeměpisnou 
oblast, na určitou oblast trestné činnosti 
nebo na určitý soubor profesních 
dovedností;
d) výměnné programy a programy vysílání 
pracovníků donucovacích orgánů v rámci 
vzdělávání a výcviku zaměřených na 
operační praxi.
3. V zájmu soudržné evropské politiky 
vzdělávání a výcviku jako součásti 
podpory civilních misí a budování kapacit 
v třetích zemích Akademie Europolu:
a) posuzuje význam stávajících politik a 
iniciativ na poli vzdělávání a výcviku 
pracovníků donucovacích orgánů 
s evropským rozměrem;
b) vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik 
při přípravě pracovníků donucovacích 
orgánů členských států na účast v 
civilních misích, jehož cílem je mimo jiné 
vybavit tyto pracovníky příslušnými 
jazykovými znalostmi;
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c) vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik 
pracovníkům donucovacích orgánů 
třetích zemí, zejména ze zemí, které se 
ucházejí o přistoupení k Evropské unii;
d) podle platných priorit Unie spravuje 
finanční prostředky Unie vyhrazené na 
zahraniční pomoc s cílem pomáhat třetím 
zemím při budování kapacit v příslušných 
oblastech politiky.
4. Akademie Europolu prosazuje 
vzájemné uznávání vzdělávání a výcviku 
donucovacích orgánů v členských státech 
a související evropské normy kvality.
 Článek 11
Výzkum s významem pro vzdělávání a 
výcvik
1. Akademie Europolu se účastní 
výzkumu s významem pro vzdělávací 
činnosti popsané v této kapitole.
2. Akademie Europolu prosazuje a vytváří 
partnerství s institucemi Unie a 
s veřejnými a soukromými akademickými 
institucemi a podporuje vytváření 
silnějších partnerství mezi vysokými 
školami a školicími zařízeními pro 
pracovníky donucovacích orgánů 
v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z vědeckého výboru pro vzdělávání 
v souladu s článkem 20;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případně z výkonné rady v souladu 
s články 21 a 22.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že úkoly, které plní výkonná rada, se překrývají s úkoly vykonávanými 
správní radou, se navrhovatelka domnívá, že je správní rada nadbytečná.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) přijímá pravidla pro předcházení 
konfliktům zájmů dotýkajících se jejích 
členů a členů vědeckého výboru pro 
vzdělávání a výcvik a pro řešení těchto 
konfliktů;

h) přijímá pravidla pro předcházení 
konfliktům zájmů dotýkajících se jejích 
členů;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) jmenuje členy vědeckého výboru pro vypouští se
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vzdělávání a výcvik;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) přijímá vhodná následná opatření na 
základě zjištění a doporučení plynoucích z 
vnitřních či externích auditních zpráv a
hodnocení, jakož i z vyšetřování 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
(OLAF);

o) přijímá vhodná následná opatření na 
základě zjištění a doporučení plynoucích 
z vnitřních či externích auditních zpráv
Evropského účetního dvora a doporučení 
vyplývajících z vyšetřování Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a 
předává rozpočtovému orgánu veškeré 
informace významné pro výsledek 
hodnotících postupů;  

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise,
správní rady či výkonné rady, jedná 
výkonný ředitel při plnění svých úkolů 
nezávisle a nevyžaduje ani nepřijímá 
pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise či 
správní rady, jedná výkonný ředitel při 
plnění svých úkolů nezávisle a nevyžaduje 
ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani 
jiného subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že úkoly, které plní výkonná rada, se překrývají s úkoly vykonávanými 
správní radou, se navrhovatelka domnívá, že je správní rada nadbytečná.



PE514.840v03-00 22/33 PA\1003166CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vypracování akčního plánu v návaznosti
na závěry interních či externích auditních 
zpráv a hodnocení a na zprávy o 
vyšetřování a doporučení Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a za 
vypracování zpráv o pokroku, které 
předkládá dvakrát ročně Komisi a 
pravidelně správní radě;

f) vypracování akčního plánu s cílem 
navázat na závěry interních či externích 
auditních zpráv a hodnocení a na zprávy o 
vyšetřování a doporučení Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a za 
vypracování zpráv o pokroku, které 
předkládá dvakrát ročně Komisi a 
pravidelně správní radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) vypracování strategie Europolu pro boj 
proti podvodům a její předložení správní 
radě ke schválení;

h) vypracování strategie Europolu pro boj 
proti podvodům a strategie pro 
předcházení konfliktům zájmů a řešení 
těchto konfliktů a jejich předložení správní 
radě ke schválení;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Kapitola 4 – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 
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Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Kapitola 4 – oddíl 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že úkoly, které plní výkonná rada, se překrývají s úkoly vykonávanými 
správní radou, se navrhovatelka domnívá, že je správní rada nadbytečná.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 27 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup agentury Eurojust a úřadu OLAF
k informacím Europolu

Přístup agentury Eurojust k informacím 
Europolu

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem. Stejný reciproční vztah 
se netýká úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Europol přijme všechna vhodná opatření 
k tomu, aby agentuře Eurojust a 
Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) umožnil v rámci jejich
pravomocí přístup ke všem informacím 
poskytnutým k účelům podle čl. 24 odst. 1 
písm. a) a b) a vyhledávání v těchto 

1. Europol přijme všechna vhodná opatření 
k tomu, aby agentuře Eurojust umožnil 
v rámci jejích pravomocí přístup ke všem 
informacím poskytnutým k účelům podle 
čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) a vyhledávání v 
těchto informacích, aniž je dotčeno právo 
členských států, institucí Unie, třetích zemí 
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informacích, aniž je dotčeno právo 
členských států, institucí Unie, třetích zemí 
a mezinárodních organizací omezovat 
přístup k těmto údajům či jejich využívání.
Pokud agentura Eurojust nebo úřad OLAF 
naleznou při vyhledávání shodu 
s informacemi zpracovávanými 
Europolem, informují o tom Europol.

a mezinárodních organizací omezovat 
přístup k těmto údajům či jejich využívání.
Pokud agentura Eurojust nalezne při 
vyhledávání shodu s informacemi 
zpracovávanými Europolem, informuje
o tom Europol.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem. Stejný reciproční vztah 
se netýká úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Europol přijme všechna vhodná opatření 
k tomu, aby agentuře Eurojust a úřadu 
OLAF umožnil v rámci jejich pravomocí 
nepřímý přístup na základě systému hit/no 
hit (vyhledávání shod položek bez 
uveřejnění dodatečných informací) k 
informacím poskytnutým k účelům podle 
čl. 24 odst. 1 písm. c), aniž jsou dotčena 
jakákoli omezení stanovená členskými 
státy, institucemi Unie, třetími zeměmi či 
mezinárodními organizacemi podle čl. 25 
odst. 2. V případě shody zahájí Europol 
postup, kterým mohou být informace, jež 
vedly k nalezení shody, sdíleny na základě 
rozhodnutí členského státu, instituce Unie, 
třetí země či mezinárodní organizace, které 
dané informace Europolu poskytly.

2. Europol přijme všechna vhodná opatření 
k tomu, aby agentuře Eurojust umožnil 
v rámci jejích pravomocí nepřímý přístup 
na základě systému hit/no hit (vyhledávání 
shod položek bez uveřejnění dodatečných 
informací) k informacím poskytnutým k 
účelům podle čl. 24 odst. 1 písm. c), aniž 
jsou dotčena jakákoli omezení stanovená 
členskými státy, institucemi Unie, třetími 
zeměmi či mezinárodními organizacemi 
podle čl. 25 odst. 2. V případě shody zahájí 
Europol postup, kterým mohou být 
informace, jež vedly k nalezení shody, 
sdíleny na základě rozhodnutí členského 
státu, instituce Unie, třetí země či 
mezinárodní organizace, které dané 
informace Europolu poskytly.

Or. en

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem. Stejný reciproční vztah 
se netýká úřadu OLAF.
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Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vyhledávání informací podle odstavců 1 
a 2 je možné pouze za účelem zjištění, zda 
se informace v držení agentury Eurojust či 
úřadu OLAF shodují s informacemi 
zpracovávanými Europolem.

3. Vyhledávání informací podle odstavců 1 
a 2 je možné pouze za účelem zjištění, zda 
se informace v držení agentury Eurojust 
shodují s informacemi zpracovávanými 
Europolem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem.  Stejný reciproční vztah 
se netýká úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Europol povolí vyhledávání podle 
odstavců 1a 2 až poté, co jej informuje 
agentura Eurojust, kteří národní členové, 
jejich zástupci a asistenti a zaměstnanci 
Eurojustu jsou oprávněni provádět taková 
vyhledávání, a úřad OLAF, kteří 
zaměstnanci tohoto úřadu jsou oprávněni 
provádět taková vyhledávání.

4. Europol povolí vyhledávání podle 
odstavců 1a 2 až poté, co jej informuje 
agentura Eurojust, kteří národní členové, 
jejich zástupci a asistenti a zaměstnanci 
Eurojustu jsou oprávněni provádět taková 
vyhledávání.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem.  Stejný reciproční vztah 
se netýká úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh 45
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud během doby, kdy Europol 
zpracovává informace v souvislosti 
s určitým vyšetřováním, Europol či členský 
stát zjistí, že je nezbytná koordinace, 
spolupráce či podpora ze strany agentury 
Eurojust či úřadu OLAF v rámci jejich 
pravomocí, vyrozumí je Europol o této 
skutečnosti a na základě rozhodnutí 
členského státu, který informace poskytl, 
zahájí postup pro sdílení informací.
V takovém případě se agentura Eurojust
nebo úřad OLAF poradí s Europolem.

5. Pokud během doby, kdy Europol 
zpracovává informace v souvislosti 
s určitým vyšetřováním, Europol či členský 
stát zjistí, že je nezbytná koordinace, 
spolupráce či podpora ze strany agentury 
Eurojust v rámci jejich pravomocí, 
vyrozumí je Europol o této skutečnosti a na 
základě rozhodnutí členského státu, který 
informace poskytl, zahájí postup pro 
sdílení informací. V takovém případě se 
agentura Eurojust poradí s Europolem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem.  Stejný reciproční vztah 
se netýká úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Agentura Eurojust, počítaje v to 
kolegium, národní členy, jejich zástupce, 
asistenty a zaměstnance, a úřad OLAF
dodržují všechna omezení přístupu 
k informacím či jejich využívání, ať 
obecné nebo konkrétní povahy, stanovená 
členskými státy, institucemi Unie, třetími 
zeměmi či mezinárodními organizacemi 
podle čl. 25 odst. 2.

6. Agentura Eurojust, počítaje v to 
kolegium, národní členy, jejich zástupce, 
asistenty a zaměstnance, dodržují všechna 
omezení přístupu k informacím či jejich 
využívání, ať obecné nebo konkrétní 
povahy, stanovená členskými státy, 
institucemi Unie, třetími zeměmi či 
mezinárodními organizacemi podle čl. 25 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) a čl. 85 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
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unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem.  Stejný reciproční vztah 
se netýká úřadu OLAF.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů 
může Europol navázat a udržovat 
spolupráci s institucemi Unie v souladu 
s úkoly těchto subjektů, s donucovacími 
orgány třetích zemí, školicími zařízeními 
donucovacích orgánů z třetích zemí, jakož 
i s mezinárodními organizacemi a 
soukromými subjekty.

1. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů 
může Europol navázat a udržovat 
spolupráci s institucemi Unie v souladu 
s úkoly těchto subjektů, s donucovacími 
orgány třetích zemí, jakož i 
s mezinárodními organizacemi a
soukromými subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 
odst. 1.

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 
odst. 1 a sdělení, použije-li výkonný ředitel 
čl. 31 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni
čtyři zástupci výkonného ředitele, z nichž 

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni tři
zástupci výkonného ředitele. Úkoly 
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jeden odpovídá za vzdělávání a výcvik. 
Zástupce výkonného ředitele pro 
vzdělávání a výcvik odpovídá za vedení 
Akademie Europolu a řízení její činnosti. 
Výkonný ředitel vymezí úkoly ostatních 
zástupců.

zástupců výkonného ředitele vymezí
výkonný ředitel.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční předpisy platné pro Europol 
přijme správní rada po konzultaci 
s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit 
od [rámcového finančního nařízení], pouze 
pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby 
činnosti Europolu a s předchozím 
souhlasem Komise.

1. Finanční předpisy platné pro Europol 
přijme správní rada po konzultaci 
s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit 
od [rámcového finančního nařízení], pouze 
pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby 
činnosti Europolu a s předchozím 
souhlasem Komise. V takovém případě se 
odchýlení oznámí Evropskému 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S ohledem na zvláštní povahu členů sítě 
vzdělávacích zařízení členských států jako 
jediných subjektů s odbornou způsobilostí 
k provádění příslušných vzdělávacích 
činností mohou být těmto členům 
udělovány granty bez výzvy k podávání 
návrhů v souladu s čl. 190 odst. 1 písm. d) 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 

vypouští se
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(EU) č. 1268/2012.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Europol by měl na své internetové 
stránce zveřejnit seznam členů své správní 
rady, externích i interních odborníků 
spolu s jejich prohlášením o zájmech a 
životopisem. Zápisy ze schůzí správní rady 
by měly být pravidelně uveřejňovány. 
Europol může dočasně či trvale omezit 
zveřejňování dokumentů, pokud by jejich 
zveřejnění ohrozilo výkon jeho úkolů, 
přičemž zohlední povinnost zachování 
mlčenlivosti a důvěrnosti.   

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává 
univerzálním právním nástupcem pro 
všechny smlouvy, které uzavřel, všechny 
závazky, které přijal, a všechen majetek, 
který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 
2009/371/SVV a akademie CEPOL 
zřízená rozhodnutím 2005/681/SVV.

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává 
univerzálním právním nástupcem pro 
všechny smlouvy, které uzavřel, všechny 
závazky, které přijal, a všechen majetek, 
který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 
2009/371/SVV.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se nedotýká právní síly 
smluv uzavřených akademií CEPOL 
zřízenou na základě rozhodnutí 
2005/681/SVV před dnem vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platnost dohody o ústředí uzavřené 
podle rozhodnutí Rady 2005/681/SVV 
skončí odchylně od odstavce 3 dnem 
použitelnosti tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Funkční období členů správní rady 
akademie CEPOL zřízené článkem 10 
rozhodnutí 2005/681/SVV končí dnem 
[vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ředitel akademie CEPOL, jmenovaný 
na základě čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 
2005/681/SVV, vykonává po zbývající část 
svého funkčního období funkci zástupce 
výkonného ředitele Europolu pro 
vzdělávání a výcvik. Ostatní podmínky 
jeho smlouvy se nemění. Pokud funkční 
období končí po [dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost], ale před [dnem 
použitelnosti tohoto nařízení], 
automaticky se prodlouží na dobu jednoho 
roku ode dne použitelnosti tohoto 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V každém ze tří rozpočtových roků 
následujících po vstupu tohoto nařízení 
v platnost se vyčlení alespoň 8 milionů 

vypouští se
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EUR na provozní náklady Europolu na 
vzdělávání a výcvik popsané v kapitole III.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se nahrazuje a zrušuje 
rozhodnutí 2009/371/SVV a rozhodnutí 
2005/681/SVV.

1. Tímto nařízením se nahrazuje a zrušuje 
rozhodnutí 2009/371/SVV.

2. Odkazy na nahrazená rozhodnutí se 
považují za odkazy na toto nařízení.

2. Odkazy na nahrazené rozhodnutí se 
považují za odkazy na toto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechna legislativní opatření provádějící 
rozhodnutí 2009/371/SVV a rozhodnutí 
2005/681/SVV se zrušují s účinkem ode 
dne použitelnosti tohoto nařízení.

1. Všechna legislativní opatření provádějící 
rozhodnutí 2009/371/SVV se zrušují 
s účinkem ode dne použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 

Pozměňovací návrh 61
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Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechna nelegislativní opatření 
provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV 
o zřízení Evropského policejního úřadu
(Europol) a rozhodnutí 2005/681/SVV 
o +zřízení akademie CEPOL jsou platná i 
po [dni použitelnosti tohoto nařízení], 
nerozhodne-li správní rada Europolu při 
provádění tohoto nařízení jinak.

2. Všechna nelegislativní opatření 
provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV 
o zřízení Evropského policejního úřadu
(Europol) jsou platná i po [dni 
použitelnosti tohoto nařízení], nerozhodne-
li správní rada Europolu při provádění 
tohoto nařízení jinak.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatelka nepodporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL. 


