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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

A Bűnüldözési Együttműködés És Képzés
Európai Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB 
határozatok hatályon kívül helyezéséről

a Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Ügynökségéről (Europol), valamint a 
2009/371/IB határozat hatályon kívül 
helyezéséről

Or. en

Indokolás

Az Europol és a CEPOL összevonása számos kérdést vet fel a két ügynökség alapfeladatainak 
teljesítésével kapcsolatban. Az előadó támogatja a két ügynökség közötti technikai támogatás 
kialakítását, de nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
88. cikkére, valamint 87. cikke 
(2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 88. 
cikkére,

Or. en
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Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Rendőrakadémiát 
(CEPOL) a 2005/681/IB határozat hozta 
létre azzal a céllal, hogy megkönnyítse a 
nemzeti rendőrségi erők közötti 
együttműködést európai dimenziójú 
rendőrségi képzési tevékenységek 
szervezésével és koordinálásával.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott 
és biztonságos Európa alcímű Stockholmi 
Program” azt szorgalmazza, hogy az 
Europolnak a tagállamok bűnüldöző 
szervei közötti információcsere 
csomópontjává, szolgáltatóvá és a 
bűnüldözési szolgálatok fórumává kell 
válnia. Az Europol működésének 
értékelése alapján e célkitűzés elérése 
érdekében tovább kell erősíteni működési 
hatékonyságát. A Stockholmi Program 
célul tűzi ki továbbá egy hiteles európai 
igazságügyi és rendészeti kultúra 
megteremtését európai képzési és 
csereprogramok létrehozásával 

(4) „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott 
és biztonságos Európa alcímű Stockholmi 
Program” azt szorgalmazza, hogy az 
Europolnak a tagállamok bűnüldöző 
szervei közötti információcsere 
csomópontjává, szolgáltatóvá és a 
bűnüldözési szolgálatok fórumává kell 
válnia. Az Europol működésének 
értékelése alapján e célkitűzés elérése 
érdekében tovább kell erősíteni működési 
hatékonyságát.
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valamennyi illetékes rendészeti személyzet 
számára nemzeti és uniós szinten.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nagy kiterjedésű bűnügyi és terrorista 
hálózatok jelentős fenyegetést jelentenek 
az Unió belső biztonságára, valamint 
polgárainak biztonságára és megélhetésére 
nézve. A rendelkezésre álló 
fenyegetésértékelések azt mutatják, hogy a 
bűnszervezetek tevékenységei egyre 
többféle bűncselekményt foglalnak 
magukban és egyre inkább nemzetközi 
jellegűek. A nemzeti bűnüldöző 
szerveknek ezért egyre szorosabban együtt 
kell működniük más tagállamokban 
működő megfelelőikkel. Ebben az 
összefüggésben az Europolt fel kell 
vértezni arra, hogy jobban támogathassa a 
tagállamokat az uniós szintű 
bűnmegelőzésben, elemzésben és 
nyomozásokban. Ezt a 2009/371/IB és a 
2005/681/IB tanácsi határozatok
értékelései is megerősítették.

(5) A nagy kiterjedésű bűnügyi és terrorista 
hálózatok jelentős fenyegetést jelentenek 
az Unió belső biztonságára, valamint 
polgárainak biztonságára és megélhetésére 
nézve. A rendelkezésre álló 
fenyegetésértékelések azt mutatják, hogy a 
bűnszervezetek tevékenységei egyre 
többféle bűncselekményt foglalnak 
magukban és egyre inkább nemzetközi 
jellegűek. A nemzeti bűnüldöző 
szerveknek ezért egyre szorosabban együtt 
kell működniük más tagállamokban 
működő megfelelőikkel. Ebben az 
összefüggésben az Europolt fel kell 
vértezni arra, hogy jobban támogathassa a 
tagállamokat az uniós szintű 
bűnmegelőzésben, elemzésben és 
nyomozásokban. Ezt a 2009/371/IB tanácsi 
határozat értékelése is megerősítette.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a közös megközelítés egyaránt 
biztosítja a lehetőséget az ügynökségek 
feloszlatására vagy összevonására; mivel 
az ügynökségek összevonását olyan 
esetekben kell fontolóra venni, ha azok 
feladatai között átfedés van, ha adódhat 
lehetőség szinergiák létrehozására, illetve 
ha az adott ügynökségek nagyobb 
struktúrába helyezve hatékonyabban 
működnének;

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Mivel az összevonás az Europol és a 
Cepol esetében súlyos kérdéseket vet fel 
arra vonatkozóan, hogy a Szerződés 
megfelelő jogalapot nyújt-e ahhoz, hogy 
az Europol képzési feladatokat végezzen; 
hogy a képzésre elkülönített költségvetés 
külön, egymástól szétválasztott 
költségvetési tételek beillesztését teszi-e 
szükségessé a két feladatra, a 
bűnüldözésre és a képzésre vonatkozóan; 
hogy fennáll-e az a súlyos kockázat, hogy 
az összevonás befolyásolja mindkét 
ügynökség alapfeladatait; mivel a 
lehetséges összevonástól várt 
megtakarítások nem foglalják magukban 
sem az Europol számára az új feladatok 
teljesítéséhez szükséges további 
forrásokat, sem az összevont ügynökségek 
teljesítményének csökkenéséből fakadó 
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költségeket;

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Mivel ésszerűnek tűnik az Europol és 
a Cepol két külön ügynökségként való 
megtartása, ezért a következő területeken 
ki kellene alakítani a két ügynökség 
közötti lehetséges szinergiákat:
a) technikai segítségnyújtás az éves 
költségvetés készítése során, az éves és 
többéves programozást tartalmazó 
programozási dokumentum, valamint a 
gazdálkodási terv kidolgozása során;
b) technikai segítségnyújtás a munkaerő 
toborzásában és a szakmai előmenetel 
irányításában;
c) biztonságvédelmi szolgáltatások,
d) informatikai szolgáltatások
e) pénzügyi irányítás, számviteli és 
ellenőrzési szolgáltatások;
f) bármilyen más, közös érdekű 
szolgáltatás.
A szinergiák tartalmát egy 
megállapodásban kellene rögzíteni, vagy 
fel lehet venni az uniós ügynökségek 
hálózatának tevékenységei közé.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Europol és a CEPOL tevékenység 
közötti kapcsolatok miatt a két ügynökség 
feladatköreinek integrálása és 
ésszerűsítése fokozná az operatív működés 
hatékonyságát, a képzési tevékenység 
relevanciáját, valamint az uniós 
rendőrségi együttműködésének 
eredményességét.

törölve

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2009/371/IB és a 2005/681/IB
határozatot ezért hatályon kívül kell 
helyezni és e rendelettel kell helyettesíteni, 
amely alapul veszi mindkét határozat 
végrehajtásából levont tanulságokat. Az e 
rendelet által létrehozott Europol a két
hatályon kívül helyezett határozat által 
létrehozott Europol és CEPOL helyébe lép, 
és átveszi azok feladatköreit.

(7) A 2009/371/IB határozatot ezért 
hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel 
kell helyettesíteni, amely alapul veszi a
határozat végrehajtásából levont 
tanulságokat. Az e rendelet által létrehozott 
Europol a hatályon kívül helyezett 
határozat által létrehozott Europol helyébe 
lép, és átveszi annak feladatköreit.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Europolnak egyértelmű keretbe 
foglalt, jobb minőségű, koherens és 
következetes képzést kell biztosítania a 
bűnüldözési szervek mindenféle 
besorolású tagja számára a képzési 
igényekkel összhangban.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Europol és a tagállamok közötti 
hatékony együttműködés biztosítása 
érdekében minden egyes tagállamban 
nemzeti egységet kell felállítani. E nemzeti 
egység az elsődleges összekötő egyrészt a 
bűnüldöző szervek és képzési intézmények, 
másrészt az Europol között Az Europol és 
a nemzeti egységek közötti folyamatos és 
hatékony információcsere, valamint 
együttműködésük megkönnyítése 
érdekében minden nemzeti egység legalább 
egy összekötő tisztviselőt küld az 
Europolhoz.

(12) Az Europol és a tagállamok közötti 
hatékony együttműködés biztosítása 
érdekében minden egyes tagállamban 
nemzeti egységet kell felállítani. E nemzeti 
egység az elsődleges összekötő a 
bűnüldöző szervek és az Europol között Az 
Europol és a nemzeti egységek közötti 
folyamatos és hatékony információcsere, 
valamint együttműködésük megkönnyítése 
érdekében minden nemzeti egység legalább 
egy összekötő tisztviselőt küld az 
Europolhoz.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós szintű bűnüldözési képzés magas 
színvonalú, átfogó és következetes legyen, 
az Europolnak az unió bűnüldözési 
képzési politikájával összhangban kell 
fellépnie. Az uniós szintű képzést a 
bűnüldöző szervek mindenféle besorolású 
tagja számára elérhetővé kell tenni. Az 
Europolnak gondoskodnia kell a képzés 
értékeléséről, és hogy a képzési igényekről 
készített felmérések megállapításait a 
munka felesleges megkettőződésének 
csökkentése érdekében a tervezésnél 
figyelembe vegyék. Az Europolnak elő kell 
mozdítania az uniós szinten nyújtott 
képzés tagállamokbeli elismerését.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Europol működésének hatékony 
felügyelete érdekében a Bizottságnak és a 
tagállamoknak képviseltetniük kell 
magukat annak igazgatótanácsában. Az új 
ügynökség kettős – az operatív 
támogatásra és bűnüldözési képzésre 
vonatkozó – megbízatásának tükrözése 
érdekében az igazgatótanács teljes jogú 
tagjait bűnüldözési együttműködéssel 
kapcsolatos ismereteik alapján, a 

(16) Az Europol működésének hatékony 
felügyelete érdekében a Bizottságnak és a 
tagállamoknak képviseltetniük kell 
magukat annak igazgatótanácsában.
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póttagokat pedig a bűnüldözési szervek 
tagjainak képzéssel kapcsolatos ismereteik 
alapján nevezik ki. A póttagok teljes jogú 
tagként járnak el a teljes jogú tag 
hiányában, és minden olyan esetben, 
amikor képzésről tárgyalnak vagy 
döntenek. Az igazgatótanács számára 
technikai képzési kérdésekkel foglalkozó 
tudományos bizottság nyújt tanácsadást.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a 
szükséges hatáskörökkel, különösen a 
költségvetés megállapítása, 
végrehajtásának ellenőrzése, megfelelő 
pénzügyi szabályok és tervezési 
dokumentumok elfogadása, az Europol 
ügyvezető igazgatójára általi döntéshozatal 
átlátható munkaeljárásainak megállapítása, 
valamint az éves tevékenységi jelentés 
elfogadása tekintetében. Az igazgatótanács 
gyakorolja a kinevező hatóság hatáskörét 
az ügynökség személyzete – ideértve az 
ügyvezető igazgatót is – tekintetében. A 
döntéshozatal egyszerűsítése, valamint az 
igazgatási és költségvetési irányítás 
felügyeletének megerősítése érdekében az 
igazgatótanács ügyvezető testületet hozhat 
létre.

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a 
szükséges hatáskörökkel, különösen a 
költségvetés megállapítása, 
végrehajtásának ellenőrzése, megfelelő 
pénzügyi szabályok és tervezési 
dokumentumok elfogadása, az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét és a csalás 
elleni küzdelmet, továbbá a 
összeférhetetlenség megelőzését és 
kezelését szolgáló intézkedések 
elfogadása, az Europol ügyvezető 
igazgatójára általi döntéshozatal átlátható 
munkaeljárásainak megállapítása, valamint 
az éves tevékenységi jelentés elfogadása 
tekintetében. Az igazgatótanács gyakorolja 
a kinevező hatóság hatáskörét az 
ügynökség személyzete – ideértve az 
ügyvezető igazgatót is – tekintetében.

Or. en

Indokolás

Miután az ügyvezető testület által végzett feladatokat az igazgatótanács már elvégzi, az 
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előadó az ügyvezető testületet nem tartja szükségesnek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ügynökségek közötti operatív 
együttműködés megerősítése érdekében, és 
különösen a már a különböző ügynökségek 
birtokában lévő adatok összekapcsolása 
céljából az Europolnak lehetővé kell tennie 
az Eurojust és az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) számára, hogy 
hozzáférhessen az Europol rendelkezésére 
állóadatokhoz, és azokra vonatkozó 
kereséseket végezzen.

(23) Az ügynökségek közötti operatív 
együttműködés megerősítése érdekében, és 
különösen a már a különböző ügynökségek 
birtokában lévő adatok összekapcsolása 
céljából az Europolnak lehetővé kell tennie 
az Eurojust számára, hogy hozzáférhessen 
az Europol rendelkezésére álló adatokhoz, 
és azokra vonatkozó kereséseket végezzen.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra 
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A feladatai ellátásához szükséges 
mértékben az Europolnak együttműködési 
kapcsolatokat kell fenntartania egyéb uniós 
szervekkel, harmadik országok bűnüldöző 
hatóságaival és bűnüldözési képzést végző 
intézményeivel, nemzetközi szervezetekkel 
és magánfelekkel.

(24) A feladatai ellátásához szükséges 
mértékben az Europolnak együttműködési 
kapcsolatokat kell fenntartania egyéb uniós 
szervekkel, harmadik országok bűnüldöző 
hatóságaival, nemzetközi szervezetekkel és 
magánfelekkel.

Or. en
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Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol 
a 2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozat által 
létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok
jogutódja. Következésképpen valamennyi 
szerződésük – ideértve a 
munkaszerződéseket is – és minden 
felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. 
A 2009/371/IB határozat alapján 
létrehozott Europol és a 2005/681/IB 
határozat alapján létrehozott CEPOL által 
kötött nemzetközi megállapodások 
hatályban maradnak, a CEPOL által kötött 
székhely-megállapodás kivételével.

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol 
a 2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol helyébe lép, és annak jogutódja. 
Következésképpen valamennyi 
szerződésük – ideértve a 
munkaszerződéseket is – és minden 
felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. 
A 2009/371/IB határozat alapján 
létrehozott Europol által kötött nemzetközi 
megállapodások hatályban maradnak.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint 
továbbra is a lehető legjobban eleget 
tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat 
alapján létrehozott Europol és a 
2005/681/IB határozat alapján létrehozott 
CEPOL feladatainak, átmeneti 
intézkedéseket kell meghatározni, 
különösen az igazgatótanács, az ügyvezető 

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint 
továbbra is a lehető legjobban eleget 
tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat 
alapján létrehozott Europol feladatainak, 
átmeneti intézkedéseket kell meghatározni, 
különösen az igazgatótanácsra és az 
ügyvezető igazgatóra vonatkozóan.
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igazgató és az Europol-költségvetés egy 
részének képzésre történő elkülönítésére 
vonatkozóan, az e rendelet hatályba 
lépését követő három évre.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Mivel e rendelet célkitűzését –
nevezetesen a bűnüldözési 
együttműködésért és képzésért felelős 
uniós szintű szerv létrehozását – a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és a fellépés nagyságrendje 
és hatása miatt ez a cél uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározottak szerinti szubszidiaritás 
elvének megfelelően intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(59) Mivel e rendelet célkitűzését –
nevezetesen a bűnüldözési 
együttműködésért felelős uniós szintű 
szerv létrehozását – a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és a 
fellépés nagyságrendje és hatása miatt ez a 
cél uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározottak szerinti 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE514.840v03-00 14/34 PA\1003166HU.doc

HU

 A bűnüldözési Együttműködés és képzés
európai ügynökségének létrehozása

A Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Ügynökségének létrehozása

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létrejön A Bűnüldözési 
Együttműködés És Képzés Európai 
Ügynöksége (Europol) az Európai Unió 
bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös 
Együttműködés fejlesztése, fellépéseik 
megerősítése és támogatása, valamint 
átfogó európai képzési politika biztosítása 
céljából.

(1) Létrejön A Bűnüldözési
Együttműködés és Képzés Európai 
Ügynöksége (Europol) az Európai Unió 
bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös 
Együttműködés fejlesztése, fellépéseik 
megerősítése és támogatása céljából.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 
2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozat által 
létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok
jogutódja.

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 
2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol helyébe lép, és annak jogutódja

Or. en
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Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Europol képzési tevékenységeket 
támogat, fejleszt, nyújt és koordinál a 
bűnüldözési szervek tagjai számára.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a bűnüldözési szervek tagjait célzó 
képzést támogat, fejlesz, végez, koordinál 
és hajt vére a tagállamokban működő 
képzési intézmények hálózatával 
együttműködésben, a III. fejezetben 
meghatározottak szerint;

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a Szerződés V. címe alapján létrehozott j) a Szerződés V. címe alapján létrehozott 
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uniós ügynökségek és az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) számára bűnügyi 
operatív információkat és elemzési 
támogatást nyújt a hatásköreikbe tartozó 
területeken;

uniós ügynökségek számára bűnügyi 
operatív információkat és elemzési 
támogatást nyújt a hatásköreikbe tartozó 
területeken;

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam nemzeti egységet hoz 
létre vagy jelöl ki, amely összekötő 
szervként jár el az Europol és a tagállamok 
illetékes hatóságai, valamint a bűnüldözési 
szervek tagjainak képzését végző 
intézmények között. Minden egyes 
tagállam tisztviselőt jelöl ki a nemzeti 
egység vezetőjeként.

(2) Minden tagállam nemzeti egységet hoz 
létre vagy jelöl ki, amely összekötő 
szervként jár el az Europol és a tagállamok 
illetékes hatóságai között. Minden egyes 
tagállam tisztviselőt jelöl ki a nemzeti 
egység vezetőjeként.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hatékony kommunikációt és 
együttműködést biztosítanak a tagállamok 
valamennyi érintett illetékes hatóságával 
és a tagállamokban működő bűnüldözési 
szervek tagjainak képzését végző 
intézményekkel, valamint az Europollal;

b) hatékony kommunikációt és 
együttműködést biztosítanak a tagállamok 
valamennyi érintett illetékes hatósága és 
az Europol között;

Or. en
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Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
3 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A BŰNÜLDÖZÉSI SZERVEK 
TAGJAINAK KÉPZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS FELADATOK

törölve

 9. cikk
Europol Akadémia
(1) Az Europolon belül az e rendelet 
szerint létrehozott Europol Akadémia 
elnevezésű osztály támogatja, fejleszti, 
végzi és koordinálja a bűnüldözési szervek 
tagjainak képzését, különösen a két vagy 
több tagállamot érintő súlyos bűnözés és a 
terrorizmus elleni küzdelem, a magas 
kockázatú közrendi és sportesemények 
irányítása, a nem katonai célú uniós 
missziója stratégiai tervezése és vezérlése, 
valamint a bűnüldözési vezetés és 
nyelvismeretek tekintetében, és különösen 
a célból, hogy:
a) tudatosítsa és megismertesse
i. a bűnüldözési együttműködés 
nemzetközi és uniós eszközeit;
ii. az uniós szerveket – különösen az 
Europolt, Eurojustot és a Frontexet –, 
működésüket és szerepüket;
iii. a bűnüldözési együttműködés jogi 
vonatkozásait és az információs 
csatornákhoz való hozzáférés gyakorlati 
tudnivalóit;
b) ösztönözze regionális és bilaterális 
együttműködés kialakítását a tagállamok 
között, valamint a tagállamok és 
harmadik országok között;
c) foglalkozzon olyan konkrét bűnügyi 
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vagy rendőrségi témakörökkel, 
amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű 
képzés hozzáadott értéket képviselhet;
d) közös tantervet dolgozzon ki a 
bűnüldözési szervek tagjai számára, hogy 
kiképezze őket az Unió polgári 
misszióiban való részvételre;
e) támogassa a tagállamok bilaterális 
bűnüldözési kapacitásépítő tevékenységeit 
harmadik országokban;
f) képezze az oktatókat képzőket, valamint 
támogassa jó tanulási gyakorlatok 
fejlesztését és cseréjét.
(2) Az Europol Akadémia tanulási 
eszközöket és módszertanokat fejleszt ki és 
frissít rendszeren, valamint az egész életen 
át tartó tanulás távlatában alkalmazza 
azokat a célból, hogy megerősítse a 
bűnüldözési szervek tagjainak készségeit. 
A minőség, koherencia, valamint a 
jövőbeni fellépések hatékonyságának 
megerősítése céljából az Europol 
Akadémia értékeli e fellépések 
eredményeit.
 10. cikk
Az Europol Akadémia feladatai
(1) Az Europol Akadémia többéves 
stratégiai elemzéseket készít a képzési 
igényekről, valamint többéves tanulmányi 
programokat dolgoz.
(2) Az Europol Akadémia képzési 
tevékenységeket és tanulmányi 
programokat dolgoz ki és hajt végre, 
amelyek magukban foglalhatják az 
alábbiakat:
a) tanfolyamok, szemináriumok, 
konferenciák, internetalapú és e-tanulási 
tevékenységek;
b) közös tanterv a határokon átnyúló 
bűnözés jelenségeinek tudatosítása, 
valamint az azzal kapcsolatos 
hiányosságok kezelése és/vagy közös 
megközelítés elősegítése érdekében;
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c) a releváns célcsoportoknak szükséges 
készségek összetettségi szintje vagy foka 
szerint kialakított fokozatos képzési 
modulok, amelyek középpontjában egy 
meghatározott földrajzi régió, a 
bűncselekmények konkrét tematikus 
területe vagy szakmai készségek konkrét 
köre áll;
d) bűnüldözési szervek tagjait érintő 
csere- vagy kirendelési programok a 
működésen alapuló képzési megközelítés 
összefüggésében.
(3) A harmadik országokban megvalósuló 
polgári missziókat és kapacitásfejlesztést 
támogató átfogó európai képzési program 
biztosítása érdekében az Europol 
Akadémia:
a) értékeli az már meglévő, Unióval 
kapcsolatos bűnüldözési képzésre 
vonatkozó szakpolitikák és 
kezdeményezések hatását;
b) képzést fejleszt és nyújt a 
tagállamokban működő bűnüldözési 
szervek tagjainak civil missziókban való 
részvételre történő felkészítése céljából, 
ideértve annak lehetőségét is, hogy 
megszerezzék a kapcsolódó nyelvtudást;
c) képzést fejleszt és nyújt a harmadik 
országokban – különösen a tagjelölt 
országokban – működő bűnüldözési 
szervek tagjai számára;
d) célhoz kötött uniós külső támogatási 
alapok igazgatása a célból, hogy 
támogassa harmadik országok 
kapacitásépítését a vonatkozó 
szakpolitikai területeken, az Unió 
meghatározott prioritásaival összhangban.
(4) Az Europol Akadémia előmozdítja a 
tagállamokban folyó bűnüldözéssel 
kapcsolatos képzés kölcsönös elismerését, 
valamint a kapcsolódó meglévő európai 
minőségi előírásokat.
 11. cikk
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Képzéssel kapcsolatos kutatás
(1) Az Europol Akadémia hozzájárul az e 
fejezet által felölelt képzési 
tevékenységekkel kapcsolatos kutatás 
fejlesztéséhez.
(2) Az Europol Akadémia partnerséget 
mozdít elő és alakít ki uniós szervekkel, 
valamint állami és magán felsőoktatási 
intézményekkel, valamint szorosabb 
partnerségek kialakítását ösztönzi a 
tagállamok egyetemei és bűnüldözési 
képzéssel foglalkozó intézményei között.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tudományos képzési bizottság a 20. 
cikkel összhangban;

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben ügyvezető testület, a 21. és 
22. cikkel összhangban

törölve

Or. en
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Indokolás

Miután az ügyvezető testület által végzett feladatokat az igazgatótanács már elvégzi, az 
előadó az ügyvezető testületet nem tartja szükségesnek.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) szabályokat fogad el a saját tagjait,
valamint a tudományos képzési bizottság 
tagjait érintő összeférhetetlenségek 
megelőzésére és kezelésére;

h) szabályokat fogad el a tagjait érintő 
összeférhetetlenségek megelőzésére és 
kezelésére;

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) kinevezi a tudományos képzési 
bizottság tagjait;

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) biztosítja a különböző belső vagy külső 
ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, 
valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 

o) biztosítja az Európai Számvevőszék
belső vagy külső ellenőrzési jelentéseiből, 
valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 
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(OLAF) vizsgálataiból származó 
megállapítások és ajánlások megfelelő 
nyomonkövetését;

(OLAF) vizsgálataiból származó 
megállapítások és ajánlások megfelelő 
nyomonkövetését, és az értékelési 
eljárások eredményével kapcsolatos 
minden információt továbbít a 
költségvetési hatóságnak.

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgató – a Bizottság, az 
igazgatótanács vagy az ügyvezető testület
hatáskörének sérelme nélkül – feladatait 
függetlenül látja el, egyik kormánytól vagy 
más szervtől sem kérhet vagy fogadhat el 
utasítást.

(2) Az ügyvezető igazgató – a Bizottság 
vagy az Igazgatótanács hatásköreinek 
sérelme nélkül – feladatait függetlenül látja 
el, egyik kormánytól vagy más szervtől 
sem kérhet vagy fogadhat el utasítást.

Or. en

Indokolás

Miután az ügyvezető testület által végzett feladatokat az igazgatótanács már elvégzi, az 
előadó az ügyvezető testületet nem tartja szükségesnek.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a belső és külső ellenőrzési jelentésekből 
és értékelésekből fakadó következtetések, 
valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) vizsgálataiból fakadó vizsgálati
jelentések és ajánlások nyomon követésére 
cselekvési terv kidolgozása, valamint az 
elért eredményekről rendszeres 
jelentéstétel az igazgatótanácsnak és évente 
kétszer a Bizottságnak;

f) a belső és külső ellenőrzési jelentésekből 
és értékelésekből fakadó következtetések, 
valamint az OLAF vizsgálati jelentései és 
ajánlásai nyomon követésére cselekvési 
terv kidolgozása, valamint az elért 
eredményekről rendszeres jelentéstétel az 
igazgatótanácsnak és évente kétszer a 
Bizottságnak;
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Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az Europol csalás elleni stratégiájának 
kidolgozása és az igazgatótanácshoz 
jóváhagyás céljából történő benyújtása;

h) az Europol csalás elleni stratégiájának és 
az összeférhetetlenség megelőzését és 
kezelését szolgáló stratégiájának 
kidolgozása és az igazgatótanácshoz 
jóváhagyás céljából történő benyújtása;

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en
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Indokolás

Miután az ügyvezető testület által végzett feladatokat az igazgatótanács már elvégzi, az 
előadó az ügyvezető testületet nem tartja szükségesnek.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az Eurojust és az OLAF hozzáférése az 
Europol-információkhoz

Az Eurojust hozzáférése az Europol-
információkhoz

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra 
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Europol minden megfelelő 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust és az Európai Csalás Elleni 
Hivatal – saját megbízatásaik keretében –
hozzáféréssel rendelkezhessen és 
kereséseket végezhessen a 24. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában szereplő 
célokból rendelkezésre bocsátott összes 
információban, a tagállamok, uniós 
szervek, harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy korlátozhatják az ilyen adatokhoz 
való hozzáférést és azok felhasználását. Az 
Europol tájékoztatást kap arról, ha az 
Eurojust vagy az OLAF által végzett 
keresés találatot eredményez az Europol 
által feldolgozott információkkal.

(1) Az Europol minden megfelelő 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust – saját megbízatása keretében –
hozzáféréssel rendelkezhessen és 
kereséseket végezhessen a 24. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában szereplő 
célokból rendelkezésre bocsátott összes 
információban, a tagállamok, uniós 
szervek, harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy korlátozhatják az ilyen adatokhoz 
való hozzáférést és azok felhasználását. Az 
Europol tájékoztatást kap arról, ha az 
Eurojust által végzett keresés találatot 
eredményez az Europol által feldolgozott 
információkkal.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra 
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Europol minden megfelelő 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust és az OLAF – saját megbízatásaik
keretében – van találat/nincs találat 
rendszer alapján közvetett hozzáféréssel 
rendelkezhessen a 24. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában szereplő 
célokból rendelkezésre bocsátott 
információkhoz, az adatszolgáltató 
tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által, a 
25. cikk (2) bekezdésével összhangban 
megjelölt korlátozások sérelme nélkül. 
Találat esetén az Europol megkezdi azt az 
eljárást, amellyel a találatot jelző 
információt meg lehet osztani, az 
információt az Europolnak szolgáltató 
tagállam, uniós szerv, harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet döntésével 
összhangban.

(2) Az Europol minden megfelelő 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust – saját megbízatása keretében –
van találat/nincs találat rendszer alapján 
közvetett hozzáféréssel rendelkezhessen a 
24. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
szereplő célokból rendelkezésre bocsátott 
információkhoz, az adatszolgáltató 
tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által, a 
25. cikk (2) bekezdésével összhangban 
megjelölt korlátozások sérelme nélkül. 
Találat esetén az Europol megkezdi azt az 
eljárást, amellyel a találatot jelző 
információt meg lehet osztani, az 
információt az Europolnak szolgáltató 
tagállam, uniós szerv, harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet döntésével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra 
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban 
történő információkeresés csak annak 
megállapítása céljából végezhető, hogy az 
Eurojust vagy az OLAF birtokában lévő 
információ megegyezik-e az Europolnál 
feldolgozott információval.

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban 
történő információkeresés csak annak 
megállapítása céljából végezhető, hogy az 
Eurojust birtokában lévő információ 
megegyezik-e az Europolnál feldolgozott 
információval.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra 
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Europol csak azután engedélyezi az 
(1) és (2) bekezdéssel összhangban végzett 
keresést, ha az Eurojusttól információt 
kapott arra vonatkozóan, hogy mely 
nemzeti tagokat, képviselőket, segítőket, az 
OLAF-tól pedig arra vonatkozóan, hogy 
mely személyzeti tagokat jelölték ki ilyen 
keresések végzésére jogosultnak.

(4) (4) Az Europol csak azután engedélyezi 
az (1) és (2) bekezdéssel összhangban 
végzett keresést, ha az Eurojusttól 
információt kapott arra vonatkozóan, hogy 
mely nemzeti tagokat, képviselőket, 
segítőket, továbbá személyzetük mely 
tagjait jogosították fel ilyen keresések 
végzésére.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az Europol egyéni
vizsgálat tekintetében végzett 
információfeldolgozási tevékenységei 
során az Europol vagy valamely tagállam 
az Eurojust vagy az OLAF megbízásával 
összhangban a koordináció, az 
együttműködés vagy támogatás 
szükségességét tárja fel, az Europol értesíti 
őket erről, és megkezdi az információ 
megosztását lehetővé tevő eljárást, az 
információt az Europolnak szolgáltató 
tagállam döntésével összhangban. Ilyen 
esetben az Eurojust vagy az OLAF
konzultál az Europollal.

(5) Amennyiben az Europol egyéni 
vizsgálat tekintetében végzett 
információfeldolgozási tevékenységei 
során az Europol vagy valamely tagállam 
az Eurojust megbízásával összhangban a 
koordináció, az együttműködés vagy 
támogatás szükségességét tárja fel, az 
Europol értesíti őket erről, és megkezdi az 
információ megosztását lehetővé tevő 
eljárást, az információt az Europolnak 
szolgáltató tagállam döntésével 
összhangban. Ilyen esetben az Eurojust 
konzultál az Europollal.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra 
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Eurojust – ideértve a testületet, a 
nemzeti tagokat, a képviselőket, a 
segítőket, valamint az Eurojust 
személyzetét is –, valamint az OLAF
tiszteletben tartja a tagállamok, uniós 
szervek, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek által a 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban, 
általánosságban vagy konkrétan jelzett 
hozzáférési vagy felhasználási 
korlátozásokat.

(6) Az Eurojust – ideértve a testületet, a 
nemzeti tagokat, a képviselőket, a 
segítőket, valamint az Eurojust 
személyzetét is – tiszteletben tartja a 
tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
által a 25. cikk (2) bekezdésével 
összhangban, általánosságban vagy 
konkrétan jelzett hozzáférési vagy 
felhasználási korlátozásokat.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 85. 
cikkének (1) bekezdése utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Az OLAF-ra 
nem alkalmazandó ugyanez a kölcsönösség.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, az Europol együttműködési 
kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn 
uniós szervekkel – e szervek 
célkitűzéseivel összhangban –, harmadik 
országok bűnüldöző hatóságaival, 
harmadik országok bűnüldözési képzéssel 
foglalkozó intézményeivel, nemzetközi 
szervezetekkel és magánfelekkel.

(1) Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, az Europol együttműködési 
kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn 
uniós szervekkel – e szervek 
célkitűzéseivel összhangban –, harmadik 
országok bűnüldöző hatóságaival, 
nemzetközi szervezetekkel és 
magánfelekkel.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján 
elfogadott munkamegállapodást.

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján 
elfogadott munkamegállapodást, és az 
értesítéseket, amennyiben az ügyvezető 
igazgató alkalmazza a 31. cikk (2) 
bekezdésében foglaltakat.

Or. en

Módosítás 49
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Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót négy – köztük 
egy képzésért felelős – ügyvezetőigazgató-
helyettes segíti. A képzésért felelő
ügyvezetőigazgató-helyettes felelős az 
Europol Akadémia igazgatásáért és 
tevékenységeiért. A többiek feladatait az 
ügyvezető igazgató határozza meg.

(1) Az ügyvezető igazgatót három 
ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. Az 
ügyvezetőigazgató-helyettesek feladatait az 
ügyvezető igazgató határozza meg.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően az igazgatótanács 
fogadja el. E szabályok csak akkor és 
annyiban térhetnek el a [költségvetési 
keretrendelettől], ha és amennyiben az 
eltérést az Europol működése kifejezetten 
szükségessé teszi, és az eltéréshez a 
Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően az igazgatótanács 
fogadja el. E szabályok csak akkor és 
annyiban térhetnek el a [költségvetési 
keretrendelettől], ha és amennyiben az 
eltérést az Europol működése kifejezetten 
szükségessé teszi, és az eltéréshez a 
Bizottság előzetesen hozzájárulását adta; 
ha az eltérés megvalósul, értesíteni kell az 
Európai Parlamentet.

Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A nemzeti oktatási intézmények 
hálózata tagjainak sajátossága miatt –
tudniillik ezek az egyedüli olyan 
testületek, amelyek sajátos jellemzőkkel és 
technikai kompetenciákkal rendelkeznek 
ahhoz, hogy kapcsolódó képzési 
tevékenységet folytassanak – e tagok az 
1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 190. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjával összhangban 
pályázati felhívás nélkül kaphatnak 
támogatást.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Europol köteles honlapján 
közzétenni az igazgatótanácsi tagok, a 
külső és belső szakértők listáját az 
érdekeltségi nyilatkozatukkal és az 
életrajzukkal együtt; az igazgatótanács 
üléseinek jegyzőkönyvét rendszeresen 
nyilvánosságra kell hozni; az Europol 
átmenetileg vagy tartósan korlátozhatja a 
dokumentumok közzétételét, ha 
nyilvánosságra hozataluk veszélyezteti az 
Europolra háruló feladatok teljesítését, 
figyelembe véve a diszkréciós és 
titoktartási kötelezettségeket;

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az 
általános jogutód valamennyi, a 
2009/371/IB határozattal létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozattal 
létrehozott CEPOL által kötött szerződés, 
az általuk vállalt felelősség, és a 
megszerzett ingatlanok tekintetében.

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az 
általános jogutód valamennyi, a 
2009/371/IB határozattal létrehozott 
Europol által kötött szerződés, az általa 
vállalt felelősség, és a megszerzett 
ingatlanok tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a rendelet nem érinti a 2005/681/IB 
határozat által létrehozott CEPOL által e 
rendelet hatályba lépése előtt kötött 
megállapodások jogi érvényességét.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, a 
2005/681/IB határozat alapján kötött 
székhely-megállapodás e rendelet 
alkalmazása megkezdésének napján 
megszűnik.

törölve
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Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CEPOL igazgatótanácsa tagjainak a 
2005/681/IB határozat 10. cikke alapján 
megállapított hivatali ideje [e rendelet 
hatálybalépésének napján] jár le.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Hátralevő hivatali idejére a CEPOL 
2005/681/IB határozat 11. cikkének (1) 
bekezdése alapján kinevezett igazgatóját 
jelölik ki az Europol képzésért felelős 
ügyvezetőigazgató-helyettes feladatainak 
ellátására. Szerződése egyéb feltételei 
változatlanok maradnak. Amennyiben a 
hivatali idő [e rendelet hatályba lépésének 
napja] után, de [e rendelet alkalmazása 
megkezdésének napja] előtt jár le, hivatali 
idejét az e rendelet alkalmazásának 
időpontjától számított egy évig 
automatikusan meg kell hosszabbítani.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatályba lépését követő 
három költségvetési évre az Europol 
működési kiadásokból évenként legalább 
8 millió EUR-t különítenek el a III. 
fejezetben leírt képzésre.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2009/371/IB és 
2005/681/IB határozatok helyébe lép, és 
hatályon kívül helyezi azokat.

(1) E rendelet a 2009/371/IB határozat
helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azt.

(2) A hatályon kívül helyezett 
határozatokra való hivatkozásokat az erre 
a rendeletre történő hivatkozásokként kell 
értelmezni.

(2) A hatályon kívül helyezett határozatra
való hivatkozásokat az erre a rendeletre 
történő hivatkozásokként kell értelmezni.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2009/371/IB határozatot és a 
2005/681/IB határozatot végrehajtó összes 
jogalkotási intézkedést e rendelet hatályba 
lépésének napjától kezdődően hatályon 
kívül kell helyezni.

(1) A 2009/371/IB határozatot végrehajtó 
összes jogalkotási intézkedést e rendelet 
hatályba lépésének napjától kezdődően 
hatályon kívül kell helyezni.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt 
(Europol) létrehozó 2009/371/IB 
határozatot és a CEPOLT létrehozó 
2005/681/IB határozatot végrehajtó 
valamennyi nem jogalkotási intézkedés 
hatályban marad [e rendelet 
alkalmazásának megkezdődése] után, 
kivéve, ha az Europol igazgatótanácsa e 
rendelet végrehajtása során másként 
határoz.

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt 
(Europol) létrehozó 2009/371/IB 
határozatot végrehajtó valamennyi nem 
jogalkotási intézkedés hatályban marad [e 
rendelet alkalmazásának megkezdődése] 
után, kivéve, ha az Europol 
igazgatótanácsa e rendelet végrehajtása 
során másként határoz.

Or. en

Indokolás

Az előadó nem támogatja az Europol és a CEPOL összevonását.


