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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking en 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) en tot 
intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 
2005/681/JBZ

betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ

Or. en

Motivering

De samenvoeging van Europol en Cepol roept een reeks vragen op met betrekking tot het 
effect ervan op de uitvoering van kerntaken door beide agentschappen. De rapporteur 
ondersteunt de totstandbrenging van technische ondersteuning tussen de twee agentschappen, 
doch is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 88 en artikel 87, lid 2, onder b),

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 88,

Or. en
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Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Politieacademie (Cepol) 
werd opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ 
om de samenwerking tussen nationale 
politiediensten te bevorderen door het 
organiseren en coördineren van 
opleidingsactiviteiten met een Europese 
politiële dimensie.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Bovendien roept het programma van 
Stockholm, dat een Europese 
meerjarenstrategie voor recht en veiligheid 
vaststelt, Europol op te evolueren en “een 
knooppunt [te] worden voor informatie-
uitwisseling tussen de 
rechtshandhavingsautoriteiten van de 
lidstaten, een dienstverlener en een 
platform voor rechtshandhavingsdiensten”.
Uit een beoordeling van het functioneren 
van Europol blijkt dat een verbetering van 
de operationele doeltreffendheid nodig is 
om deze doelstelling te bereiken. Een 
andere doelstelling van het Programma 
van Stockholm is het oprichten van een 

(4) Bovendien roept het programma van 
Stockholm, dat een Europese 
meerjarenstrategie voor recht en veiligheid 
vaststelt, Europol op te evolueren en “een 
knooppunt [te] worden voor informatie-
uitwisseling tussen de 
rechtshandhavingsautoriteiten van de 
lidstaten, een dienstverlener en een 
platform voor rechtshandhavingsdiensten”.
Uit een beoordeling van het functioneren 
van Europol blijkt dat een verbetering van 
de operationele doeltreffendheid nodig is 
om deze doelstelling te bereiken.



PE514.840v03-00 4/35 PA\1003166NL.doc

NL

werkelijke Europese 
rechtshandhavingscultuur door het 
opzetten van Europese 
opleidingsprogramma’s en 
uitwisselingsprogramma’s voor wie 
beroepsmatig betrokken is bij de 
rechtshandhaving op nationaal en 
Europees niveau.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Grootschalige criminele en 
terroristische netwerken vormen een 
belangrijke bedreiging voor de interne 
veiligheid van de Unie en de veiligheid en 
het levensonderhoud van haar burgers. Uit 
beschikbare dreigingsevaluaties blijkt dat 
criminele groepen steeds vaker een 
polycrimineel karakter hebben en 
grensoverschrijdende activiteiten 
ontplooien. De nationale 
rechtshandhavingsinstanties dienen 
derhalve nauwer samen te werken met hun 
tegenhangers in andere lidstaten. Europol 
dient dan ook in staat te worden gesteld de 
lidstaten krachtiger te ondersteunen bij de 
preventie, analyse en het onderzoek van 
criminaliteit in de gehele Unie. Dit wordt 
ook bevestigd in de evaluaties van de 
Besluiten 2009/371/JBZ en 
2005/681/JBZ.

(5) Grootschalige criminele en 
terroristische netwerken vormen een 
belangrijke bedreiging voor de interne 
veiligheid van de Unie en de veiligheid en 
het levensonderhoud van haar burgers. Uit 
beschikbare dreigingsevaluaties blijkt dat 
criminele groepen steeds vaker een 
polycrimineel karakter hebben en 
grensoverschrijdende activiteiten 
ontplooien. De nationale 
rechtshandhavingsinstanties dienen 
derhalve nauwer samen te werken met hun 
tegenhangers in andere lidstaten. Europol 
dient dan ook in staat te worden gesteld de 
lidstaten krachtiger te ondersteunen bij de 
preventie, analyse en het onderzoek van 
criminaliteit in de gehele Unie. Dit wordt 
ook bevestigd in de evaluatie van 
Besluit 2009/371/JBZ.

Or. en
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Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) overwegende dat de 
gemeenschappelijke aanpak voorziet in 
zowel de mogelijkheid om agentschappen 
te ontbinden als in de mogelijkheid om ze 
samen te voegen; overwegende dat 
samenvoeging van agentschappen moet 
worden overwogen in geval van 
overlapping van taken, mogelijkheid tot 
synergie, of uitzicht op meer efficiëntie bij 
inpassing in een grotere structuur;

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) overwegende dat de samenvoeging 
in het geval van Europol en Cepol de 
vraag opwerpt of het Verdrag een 
voldoende rechtsgrondslag biedt voor het 
uitvoeren van opleidingstaken door 
Europol, evenals de vragen of het 
afgeschermde opleidingsbudget specifieke 
en afzonderlijke begrotingslijnen zou 
vereisen voor beide taken, dat wil zeggen 
rechtshandhaving en opleiding, en of er 
een groot risico bestaat dat de 
samenvoeging de kerntaken van beide 
agentschappen zal beïnvloeden; 
overwegende dat de verwachte 
besparingen van een mogelijke 
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samenvoeging niet de aanvullende 
middelen omvatten die Europol nodig 
heeft om de nieuwe taken uit te voeren, 
noch de kosten van de verminderde 
prestaties van de samengevoegde 
agentschappen;

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Overwegende dat de 
handhaving van Europol en Cepol als 
twee afzonderlijke agentschappen 
verstandig lijkt, dienen er mogelijke 
synergieën tussen beide agentschappen tot 
stand te worden gebracht op onder meer 
de volgende terreinen:
a) technische ondersteuning bij het 
opstellen van de jaarlijkse begroting, het 
programmeringsdocument met de 
jaarlijkse en meerjarige programmering 
en het beheersplan;
b) technische ondersteuning bij 
personeelsaanwerving en 
loopbaanbegeleiding;
c) beveiligingsdiensten;
d) diensten in verband met 
informatietechnologie;
e) diensten op het gebied van financieel 
beheer, boekhouding en audit;
f) overige diensten van gezamenlijk 
belang.
De strekking van de synergieën kan in een 
overeenkomst worden vastgelegd of 
worden opgenomen in de activiteiten van 
het netwerk van de unie van 
agentschappen.
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Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Gezien de verbanden tussen de taken 
van Europol en Cepol zouden een 
integratie en rationalisatie van de functies 
van de twee agentschappen de 
doelmatigheid van de operationele 
activiteiten, de relevantie van de 
opleidingen en de efficiëntie van de 
politiële samenwerking in de Unie 
verbeteren.

Schrappen

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Besluiten 2009/371/JBZ en 
2005/681/JBZ dienen derhalve te worden 
ingetrokken en vervangen door deze 
verordening, die voortbouwt op de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van beide besluiten. Het 
Europol dat bij deze verordening wordt 
opgericht, dient de functies van Europol en 
Cepol als vastgesteld in de twee
ingetrokken besluiten, over te nemen.

(7) Besluit 2009/371/JBZ dient derhalve te 
worden ingetrokken en vervangen door 
deze verordening, die voortbouwt op de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van het besluit. Het 
Europol dat bij deze verordening wordt 
opgericht, dient de functies van Europol als 
vastgesteld in het ingetrokken besluit, over 
te nemen.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Europol dient de opleiding voor 
rechtshandhavingsambtenaren van alle 
rangen beter, coherenter en consistenter 
te maken in een duidelijk kader, dat is 
afgestemd op de vastgestelde 
opleidingsbehoeften.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om een effectieve samenwerking 
tussen Europol en de lidstaten te 
garanderen, dient in iedere lidstaat een 
nationale eenheid te worden opgezet. Deze 
dient het belangrijkste contactpunt te 
worden tussen nationale 
rechtshandhavingsinstanties en 
opleidingsinstellingen op het gebied van 
rechtshandhaving enerzijds, en Europol 
anderzijds. Om ervoor te zorgen dat er een 
voortdurende en effectieve uitwisseling 
van informatie tussen Europol en de 
nationale eenheden plaatsvindt en dat de 
samenwerking soepel verloopt, dient iedere 
nationale eenheid ten minste één 
verbindingsofficier naar Europol af te 
vaardigen.

(12) Om een effectieve samenwerking 
tussen Europol en de lidstaten te 
garanderen, dient in iedere lidstaat een 
nationale eenheid te worden opgezet. Deze 
dient het belangrijkste contactpunt te 
worden tussen nationale 
rechtshandhavingsinstanties enerzijds, en 
Europol anderzijds. Om ervoor te zorgen 
dat er een voortdurende en effectieve 
uitwisseling van informatie tussen Europol 
en de nationale eenheden plaatsvindt en dat 
de samenwerking soepel verloopt, dient 
iedere nationale eenheid ten minste één 
verbindingsofficier naar Europol af te 
vaardigen.

Or. en
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Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te garanderen dat de opleiding 
inzake rechtshandhaving in de EU van 
goede kwaliteit, coherent en consistent is, 
dient Europol te handelen overeenkomstig 
het desbetreffende beleid van de Unie. 
Opleiding inzake rechtshandhaving in de 
EU dient beschikbaar te zijn voor 
rechtshandhavingsambtenaren van alle 
rangen. Europol dient in te staan voor de 
beoordeling van opleidingen en ervoor te 
zorgen dat de conclusies van 
beoordelingen van opleidingsbehoeften 
worden opgenomen in de planning, 
teneinde overlappingen te vermijden. 
Europol dient de erkenning in lidstaten te 
bevorderen van opleidingen die op het 
niveau van de Unie worden gegeven.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Commissie en de lidstaten dienen 
in de raad van bestuur van Europol 
vertegenwoordigd te zijn om zijn 
werkzaamheden op doeltreffende wijze te 
controleren. In verband met de dubbele 

(16) De Commissie en de lidstaten dienen 
in de raad van bestuur van Europol 
vertegenwoordigd te zijn om zijn 
werkzaamheden op doeltreffende wijze te 
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taakstelling van het nieuwe agentschap –
operationele ondersteuning en het 
verzorgen van opleidingen op het gebied 
van rechtshandhaving – dienen de 
gewone leden van de raad van bestuur te 
worden benoemd op grond van hun 
kennis van de samenwerking bij 
rechtshandhaving, terwijl de 
plaatsvervangende leden dienen te worden 
benoemd op grond van hun kennis van 
opleidingen voor 
rechtshandhavingsambtenaren. De 
plaatsvervangende leden dienen op te 
treden als gewoon lid wanneer het 
gewoon lid afwezig is en wanneer 
opleiding het voorwerp van discussie of 
beslissing is. De raad van bestuur dient te 
worden geadviseerd door een 
wetenschappelijke commissie inzake 
technische opleidingsvraagstukken.

controleren.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aan de raad van bestuur dienen de 
nodige bevoegdheden te worden verleend, 
in het bijzonder om de begroting vast te 
stellen, de uitvoering ervan te verifiëren, de 
passende financiële voorschriften en 
planningsdocumenten vast te stellen, 
transparante werkprocedures voor de 
besluitvorming door de uitvoerend 
directeur van Europol te bepalen en het 
jaarlijkse activiteitenverslag aan te nemen.
Europol dient de bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag uit te oefenen 
voor personeel van het agentschap en de 

(17) Aan de raad van bestuur dienen de 
nodige bevoegdheden te worden verleend, 
in het bijzonder om de begroting vast te 
stellen, de uitvoering ervan te verifiëren, de 
passende financiële voorschriften en 
planningsdocumenten vast te stellen,
maatregelen vast te stellen om de 
financiële belangen van de Unie te 
beschermen en fraude te bestrijden, regels 
vast te stellen om belangenconflicten te 
voorkomen en te beheersen, transparante 
werkprocedures voor de besluitvorming 
door de uitvoerend directeur van Europol 
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uitvoerend directeur. Om de 
besluitvormingsprocedure te stroomlijnen 
en het toezicht op het administratieve en 
budgettaire beheer te versterken, dient de 
raad van bestuur ook een uitvoerende 
raad te kunnen instellen.

te bepalen en het jaarlijkse 
activiteitenverslag aan te nemen. Europol 
dient de bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag uit te oefenen 
voor personeel van het agentschap en de 
uitvoerend directeur.

Or. en

Motivering

Gezien de overlapping van de taken van de uitvoerende raad en die van de raad van bestuur 
is de rapporteur van mening dat de uitvoerende raad overbodig is.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de operationele samenwerking 
tussen de agentschappen te verbeteren, en 
met name verbanden te leggen tussen 
gegevens die reeds in het bezit zijn van de 
verschillende agentschappen, dient Europol 
Eurojust en het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) toegang te 
verschaffen tot gegevens die bij Europol 
beschikbaar zijn en de mogelijkheid te 
bieden om deze gegevens te vergelijken 
met hun eigen gegevens.

(23) Om de operationele samenwerking 
tussen de agentschappen te verbeteren, en 
met name verbanden te leggen tussen 
gegevens die reeds in het bezit zijn van de 
verschillende agentschappen, dient Europol 
Eurojust toegang te verschaffen tot 
gegevens die bij Europol beschikbaar zijn 
en de mogelijkheid te bieden om deze 
gegevens te vergelijken met de eigen 
gegevens.

Or. en

Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Voor zover nodig voor de vervulling 
van zijn taken dient Europol een
samenwerkingsverbanden te onderhouden 
met andere organen van de Unie, 
rechtshandhavingsinstanties en 
opleidingsinstellingen op het gebied van 
rechtshandhaving in derde landen, 
internationale organisaties en private 
partijen.

(24) Voor zover nodig voor de vervulling 
van zijn taken dient Europol 
samenwerkingsverbanden te onderhouden 
met andere organen van de Unie, 
rechtshandhavingsinstanties in derde 
landen, internationale organisaties en 
private partijen.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Europol wordt bij deze verordening 
opgericht ter vervanging en opvolging van 
Europol als opgericht bij
Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als 
opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.
Europol dient derhalve hun rechtsopvolger
te worden voor alle overeenkomsten, met 
inbegrip van arbeidsovereenkomsten, 
financiële verplichtingen en eigendommen.
Internationale overeenkomsten gesloten 
door Europol zoals opgericht bij
Besluit 2009/371/JBZ en Cepol zoals 
opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ dienen 
van kracht te blijven, met uitzondering van 
de door Cepol gesloten zetelovereenkomst.

(57) Europol wordt bij deze verordening 
opgericht ter vervanging en opvolging van 
Europol als opgericht bij 
Besluit 2009/371/JBZ. Europol dient 
derhalve hun rechtsopvolger te worden 
voor alle overeenkomsten, met inbegrip 
van arbeidsovereenkomsten, financiële 
verplichtingen en eigendommen.
Internationale overeenkomsten gesloten 
door Europol zoals opgericht bij
Besluit 2009/371/JBZ dienen van kracht te 
blijven.

Or. en
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Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Teneinde Europol in staat te stellen 
om de taken van Europol zoals opgericht 
bij Besluit 2009/371/JBZ en van Cepol 
zoals opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ
naar beste vermogen te vervullen, dienen 
overgangsmaatregelen te worden 
vastgesteld, in het bijzonder met 
betrekking tot de raad van bestuur, de 
uitvoerend directeur en de bestemming van 
een deel van Europols begroting voor 
opleidingen gedurende de eerste drie jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

(58) Teneinde Europol in staat te stellen 
om de taken van Europol zoals opgericht 
bij Besluit 2009/371/JBZ naar beste 
vermogen te vervullen, dienen 
overgangsmaatregelen te worden 
vastgesteld, in het bijzonder met 
betrekking tot de raad van bestuur en de 
uitvoerend directeur.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de oprichting van 
een organisatie die op het niveau van de 
Unie verantwoordelijk is voor 
samenwerking bij rechtshandhaving en 
voor het verzorgen van opleidingen, 
omwille van de omvang en de gevolgen 
van de actie beter op Unieniveau kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

(59) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de oprichting van 
een organisatie die op het niveau van de 
Unie verantwoordelijk is voor 
samenwerking bij rechtshandhaving, 
omwille van de omvang en de gevolgen 
van de actie beter op Unieniveau kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
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overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is voor 
de verwezenlijking van deze doelstelling.

Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is voor 
de verwezenlijking van deze doelstelling.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking en 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving

Oprichting van het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Hierbij wordt een agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking en 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) opgericht om 
de onderlinge samenwerking tussen de 
rechtshandhavingsinstanties in de Europese 
Unie te verbeteren, hun optreden te 
versterken en te ondersteunen, alsook een 

1. Hierbij wordt een agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
opgericht om de onderlinge samenwerking 
tussen de rechtshandhavingsinstanties in de 
Europese Unie te verbeteren en hun 
optreden te versterken en te ondersteunen.
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samenhangend Europees opleidingsbeleid 
te voeren.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol wordt bij deze verordening 
opgericht ter vervanging en opvolging van 
Europol als opgericht bij
Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als 
opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.

2. Europol wordt bij deze verordening 
opgericht ter vervanging en opvolging van 
Europol als opgericht bij 
Besluit 2009/371/JBZ.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europol ondersteunt, ontwikkelt, 
verzorgt en coördineert 
opleidingsactiviteiten voor 
rechtshandhavingsambtenaren.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 25
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) ondersteunen, ontwikkelen, verzorgen, 
coördineren en uitvoeren van opleidingen 
voor rechtshandhavingsambtenaren in 
samenwerking met het netwerk van 
opleidingsinstellingen in de lidstaten als 
bedoeld in hoofdstuk III;

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de organen van de Unie die zijn 
opgericht op basis van Titel V van het 
Verdrag en het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) inlichtingen 
over criminaliteit verstrekken en 
analytische ondersteuning bieden op hun 
bevoegdheidsgebieden;

(j) de organen van de Unie die zijn 
opgericht op basis van Titel V van het 
Verdrag inlichtingen over criminaliteit 
verstrekken en analytische ondersteuning 
bieden op hun bevoegdheidsgebieden;

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door elke lidstaat wordt een nationale 
eenheid opgericht of aangewezen, die het
het contact waarborgt tussen Europol,de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
de opleidingsinstellingen voor 

2. Door elke lidstaat wordt een nationale 
eenheid opgericht of aangewezen, die het 
contact waarborgt tussen Europol en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten.
Elke lidstaat stelt een ambtenaar aan als 
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rechtshandhavingsambtenaren. Elke 
lidstaat stelt een ambtenaar aan als hoofd 
van de nationale eenheid.

hoofd van de nationale eenheid.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zorg te dragen voor een effectieve 
communicatie en samenwerking tussen 
Europol en alle betrokken bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en 
opleidingsinstellingen voor 
rechtshandhavingsambtenaren in de 
lidstaten;

(b) zorg te dragen voor een effectieve 
communicatie en samenwerking tussen 
Europol en alle betrokken bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten;

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 TAKEN MET BETREKKING TOT 
OPLEIDINGEN VOOR 
RECHTSHANDHAVINGSAMBTENAR
EN

Schrappen

 Artikel 9
Europol Academy
1. Een afdeling binnen Europol, de bij 
deze verordening opgerichte Europol 
Academy, ondersteunt, ontwikkelt, 
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verzorgt en coördineert opleidingen voor 
rechtshandhavingsambtenaren, met name 
op het gebied van de bestrijding van zware 
criminaliteit waarbij twee of meer 
lidstaten betrokken zijn en van terrorisme, 
het beheer van sportevenementen en 
evenementen met een groot risico voor de 
openbare orde, strategische planning en 
aansturing van niet-militaire missies van 
de Unie, alsook leiderschap en 
taalvaardigheden op het gebied van 
rechtshandhaving, met name met het 
doel:
(a) de bekendheid en kennis te vergroten 
van:
(i) internationale instrumenten en 
instrumenten van de Unie betreffende de 
samenwerking bij rechtshandhaving;
(ii) organen van de Unie, met name 
Europol, Eurojust en Frontex, hun 
werking en hun rol;
(iii) de gerechtelijke aspecten van de 
samenwerking bij rechtshandhaving en 
praktische aspecten van de toegang tot 
informatiekanalen;
(b) de ontwikkeling te stimuleren van 
regionale en bilaterale samenwerking 
tussen de lidstaten en tussen de lidstaten 
en derde landen;
(c) aandacht te besteden aan specifieke 
thema’s op het gebied van 
rechtshandhaving en politiediensten 
waarvoor opleidingen op Unieniveau een 
toegevoegde waarde hebben;
(d) specifieke gemeenschappelijke 
opleidingsprogramma’s te ontwerpen om 
rechtshandhavingsambtenaren voor te 
bereiden op hun deelname aan civiele 
missies van de Unie;
(e) lidstaten te ondersteunen bij hun 
bilaterale activiteiten voor de 
capaciteitsopbouw op het gebied van 
rechtshandhaving in derde landen;
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(f) docenten op te leiden en deze te helpen 
goede leerpraktijken te verbeteren en uit 
te wisselen.
2. De Europol Academy ontwikkelt 
leermiddelen en -methoden, werkt deze 
regelmatig bij en past deze toe op basis 
van het idee van permanente educatie om 
de vaardigheden van 
rechtshandhavingsambtenaren te 
versterken. De Europol Academy 
evalueert de resultaten van deze aanpak 
met het doel de kwaliteit, samenhang en 
doeltreffendheid van toekomstige 
activiteiten te verbeteren.
 Artikel 10
Taken van de Europol Academy
1. De Europol Academy stelt meerjarige 
analyses van strategische 
opleidingsbehoeften en meerjarige 
studieprogramma’s op.
2. De Europol Academy ontwikkelt en 
verzorgt opleidingsactiviteiten en
leerproducten, waaronder:
(a) cursussen, seminars, conferenties, 
online- en e-learningactiviteiten,
(b) gemeenschappelijke leerprogramma’s 
om het bewustzijn te bevorderen, 
kennistekorten weg te nemen en/of een 
gemeenschappelijke benadering te 
bevorderen ten aanzien van 
grensoverschrijdende criminele 
verschijnselen,
(c) opleidingsmodules die aansluiten bij 
de oplopende moeilijkheidsgraad van de 
door de betrokken doelgroep benodigde 
vaardigheden, toegespitst op een bepaalde 
geografische regio, een specifieke 
categorie van criminele activiteiten of een 
specifieke reeks beroepsmatige 
vaardigheden,
(d) uitwisselings- en 
detacheringsprogramma’s voor 
rechtshandhavingsambtenaren in het 
kader van een praktijkgerichte 
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opleidingsaanpak.
3. Ter ondersteuning van civiele missies 
en capaciteitsopbouw in derde landen 
waarborgt de Europol Academy een 
samenhangend Europees opleidingsbeleid 
door:
(a) de effecten te beoordelen van de 
bestaande beleidsmaatregelen en -
initiatieven inzake opleiding op het gebied 
van rechtshandhaving die met de Unie 
verband houden;
(b) opleidingen te ontwikkelen en te 
verzorgen om 
rechtshandhavingsambtenaren uit de 
lidstaten voor te bereiden op deelname 
aan civiele missies, door hen onder meer 
in staat te stellen relevante 
taalvaardigheden te verwerven;
(c) opleidingen te ontwikkelen en te 
verzorgen voor 
rechtshandhavingsambtenaren van derde 
landen, met name landen die kandidaat 
zijn om tot de Unie toe te treden;
(d) speciale externe bijstandsfondsen van 
de Unie te beheren om derde landen te 
helpen bij de capaciteitsopbouw op de 
relevante beleidsgebieden, in 
overeenstemming met de door de Unie 
vastgestelde prioriteiten.
4. De Europol Academy bevordert de 
wederzijdse erkenning door de lidstaten 
van opleidingen op het gebied van 
rechtshandhaving en de bestaande 
Europese kwaliteitsnormen die daarmee 
verband houden.
 Artikel 11
Voor de opleidingen relevant onderzoek
1. De Europol Academy draagt bij aan de 
ontwikkeling van onderzoek dat relevant 
is voor de opleidingsactiviteiten die onder 
dit hoofdstuk vallen.
2. De Europol Academy bevordert en sluit 
partnerschappen met organen van de 
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Unie en met academische overheids- of 
particuliere instellingen, en moedigt de 
totstandkoming aan van hechtere 
partnerschappen tussen universiteiten en 
opleidingsinstellingen op het gebied van 
rechtshandhaving in de lidstaten.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten overeenkomstig 
artikel 20;

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) eventueel een uitvoerende raad 
overeenkomstig artikelen 21 en 22.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de overlapping van de taken van de uitvoerende raad en die van de raad van bestuur 
is de rapporteur van mening dat de uitvoerende raad overbodig is.



PE514.840v03-00 22/35 PA\1003166NL.doc

NL

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) stelt regels vast voor de voorkoming en 
beheersing van belangenconflicten met 
betrekking tot zijn leden, alsook tot de 
leden van het wetenschappelijk comité 
voor opleidingsactiviteiten;

(h) stelt regels vast voor de voorkoming en 
beheersing van belangenconflicten met 
betrekking tot zijn leden;

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) benoemt de leden van het 
wetenschappelijk comité voor 
opleidingsactiviteiten;

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) zorgt voor een passende opvolging van 
de resultaten en aanbevelingen in de 
interne en externe auditverslagen en 
beoordelingen, alsook van de resultaten en 
aanbevelingen die voortvloeien uit de
onderzoeken van het Europees Bureau 

(o) zorgt voor een passende opvolging van 
de resultaten en aanbevelingen in de 
interne en externe auditverslagen van de 
Europese Rekenkamer alsook van de 
resultaten en aanbevelingen die 
voortvloeien uit de door het Europees 
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voor Fraudebestrijding (OLAF); Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
uitgevoerde onderzoeken, en zendt de 
begrotingsautoriteit alle informatie toe die 
voor de evaluatieprocedures van belang 
is;

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie, de raad van bestuur of de 
uitvoerende raad, voert de uitvoerend 
directeur zijn taken op onafhankelijke 
wijze uit zonder instructies te vragen aan of 
te ontvangen van regeringen of andere 
organen.

2. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie of de raad van bestuur, voert de 
uitvoerend directeur zijn taken op 
onafhankelijke wijze uit zonder instructies 
te vragen aan of te ontvangen van 
regeringen of andere organen..

Or. en

Motivering

Gezien de overlapping van de taken van de uitvoerende raad en die van de raad van bestuur 
is de rapporteur van mening dat de uitvoerende raad overbodig is.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de opstelling van een actieplan voor de 
opvolging van conclusies van interne of 
externe auditverslagen en beoordelingen, 
alsook van onderzoeksverslagen en 
aanbevelingen die voortvloeien uit 
onderzoeken van het Europees Bureau 
voor Fraudebestrijding (OLAF), en de 
halfjaarlijkse verslaglegging aan de 
Commissie en op regelmatige tijdstippen 
aan de raad van bestuur over de voortgang;

(f) de opstelling van een actieplan voor de 
opvolging van conclusies van interne of 
externe auditverslagen en beoordelingen, 
alsook van de onderzoeksverslagen en 
aanbevelingen door OLAF, en de 
halfjaarlijkse verslaglegging aan de 
Commissie en op regelmatige tijdstippen 
aan de raad van bestuur over de voortgang;
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Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de opstelling van een 
fraudebestrijdingsstrategie voor Europol en 
de presentatie daarvan ter goedkeuring aan 
de raad van bestuur;

(h) de opstelling van een 
fraudebestrijdingsstrategie en een strategie 
om belangenconflicten te voorkomen en te 
beheersen voor Europol en de presentatie 
daarvan ter goedkeuring aan de raad van 
bestuur;

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 – Afdeling 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 – Afdeling 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. en
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Motivering

Gezien de overlapping van de taken van de uitvoerende raad en die van de raad van bestuur 
is de rapporteur van mening dat de uitvoerende raad overbodig is.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Toegang van Eurojust en OLAF tot 
informatie van Europol

Toegang van Eurojust tot informatie van 
Europol

Or. en

Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Europol neemt alle nodige maatregelen 
om Eurojust en het Europees Bureau voor 
Fraudebestrijding (OLAF) in de
mogelijkheid te stellen om binnen hun 
respectieve mandaten toegang te krijgen 
tot alle informatie die is verstrekt voor de 
doeleinden voorzien in artikel 24, lid 1, 
onder a) en b), en deze informatie op te 
zoeken, onverminderd het recht van 
lidstaten, organen van de Unie, derde 
landen en internationale organisaties om 
beperkingen te stellen aan de toegang tot 
en het gebruik van dergelijke informatie.
Europol wordt op de hoogte gebracht 
wanneer een zoekopdracht door Eurojust of 
OLAF een overeenkomst oplevert met 
door Europol verwerkte informatie.

1. Europol neemt alle nodige maatregelen 
om Eurojust in de gelegenheid te stellen 
om binnen zijn mandaat toegang te krijgen 
tot alle informatie die is verstrekt voor de 
doeleinden voorzien in artikel 24, lid 1, 
onder a) en b), en deze informatie op te 
zoeken, onverminderd het recht van 
lidstaten, organen van de Unie, derde 
landen en internationale organisaties om 
beperkingen te stellen aan de toegang tot 
en het gebruik van dergelijke informatie.
Europol wordt op de hoogte gebracht 
wanneer een zoekopdracht door Eurojust 
een overeenkomst oplevert met door 
Europol verwerkte informatie.
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Or. en

Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol neemt alle nodige maatregelen 
om Eurojust en OLAF in de mogelijkheid
te stellen om binnen hun respectieve 
mandaten op basis van een hit/no hit-
systeem indirecte toegang te krijgen tot 
informatie die is verstrekt voor de 
doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), 
onverminderd eventuele beperkingen 
gesteld door de lidstaten, organen van de 
Unie en derde landen of internationale 
organisaties die de informatie verstrekt 
hebben, overeenkomstig artikel 25, lid 2.
Indien een zoekopdracht een hit oplevert, 
start Europol de procedure op grond 
waarvan de informatie die tot de hit heeft 
geleid, mag worden gedeeld, met 
inachtneming van het besluit van de 
lidstaat, het orgaan van de Unie, het derde 
land of de internationale organisatie 
waardoor de informatie aan Europol is 
verstrekt.

2. Europol neemt alle nodige maatregelen 
om Eurojust in de gelegenheid te stellen 
om binnen zijn mandaat op basis van een
hit/no hit-systeem indirecte toegang te 
krijgen tot informatie die is verstrekt voor 
de doeleinden van artikel 24, lid 1, 
onder c), onverminderd eventuele 
beperkingen gesteld door de lidstaten, 
organen van de Unie en derde landen of 
internationale organisaties die de 
informatie verstrekt hebben, 
overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een 
zoekopdracht een hit oplevert, start 
Europol de procedure op grond waarvan de 
informatie die tot de hit heeft geleid, mag 
worden gedeeld, met inachtneming van het 
besluit van de lidstaat, het orgaan van de 
Unie, het derde land of de internationale 
organisatie waardoor de informatie aan 
Europol is verstrekt.

Or. en

Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.

Amendement 43
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zoekopdrachten naar informatie 
overeenkomstig leden 1 en 2 worden 
slechts uitgevoerd om na te gaan of 
informatie die beschikbaar is bij Eurojust
of OLAF overeenkomt met door Europol 
verwerkte informatie.

3. Zoekopdrachten naar informatie 
overeenkomstig leden 1 en 2 worden 
slechts uitgevoerd om na te gaan of 
informatie die beschikbaar is bij Eurojust 
overeenkomt met door Europol verwerkte 
informatie.

Or. en

Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Europol staat zoekopdrachten 
overeenkomstig leden 1 en 2 slechts toe 
nadat het van Eurojust respectievelijk 
OLAF heeft vernomen welke nationale 
leden, plaatsvervangende leden, assistenten 
en personeelsleden van Eurojust, 
respectievelijk welke personeelsleden van 
OLAF , zijn gemachtigd om dergelijke 
zoekopdrachten uit te voeren.

4. Europol staat zoekopdrachten 
overeenkomstig leden 1 en 2 slechts toe 
nadat het van Eurojust heeft vernomen 
welke nationale leden, plaatsvervangende 
leden, assistenten en personeelsleden van 
Eurojust zijn gemachtigd om dergelijke 
zoekopdrachten uit te voeren.

Or. en

Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.

Amendement 45
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien tijdens de 
informatieverwerkingsactiviteiten van 
Europol met betrekking tot een individueel 
onderzoek Europol of een lidstaat 
coördinatie, samenwerking of 
ondersteuning overeenkomstig het mandaat 
van Eurojust of OLAF nodig acht, brengt 
Europol hen hiervan op de hoogte en start 
het de procedure voor informatie-
uitwisseling, met inachtneming van het 
besluit van de lidstaat die de informatie 
heeft verstrekt. In een dergelijk geval 
overlegt Eurojust of OLAF met Europol.

5. Indien tijdens de 
informatieverwerkingsactiviteiten van 
Europol met betrekking tot een individueel 
onderzoek Europol of een lidstaat 
coördinatie, samenwerking of 
ondersteuning overeenkomstig het mandaat 
van Eurojust nodig acht, brengt Europol 
hen hiervan op de hoogte en start het de 
procedure voor informatie-uitwisseling, 
met inachtneming van het besluit van de 
lidstaat die de informatie heeft verstrekt. In 
een dergelijk geval overlegt Eurojust met 
Europol.

Or. en

Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Eurojust, met inbegrip van het college, 
de nationale leden, plaatsvervangende 
leden, assistenten en de personeelsleden 
van Eurojust, en OLAF nemen de 
algemene of specifieke toegangs- of 
gebruiksbeperkingen in acht die lidstaten, 
organen van de Unie, derde landen en 
internationale organisaties overeenkomstig 
artikel 25, lid 2, hebben gesteld.

6. Eurojust, met inbegrip van het college, 
de nationale leden, plaatsvervangende 
leden, assistenten en de personeelsleden 
van Eurojust, nemen de algemene of 
specifieke toegangs- of 
gebruiksbeperkingen in acht die lidstaten, 
organen van de Unie, derde landen en 
internationale organisaties overeenkomstig 
artikel 25, lid 2, hebben gesteld.

Or. en
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Motivering

In artikel 88, lid 2, onder b) en artikel 85, lid 1), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie wordt verwezen naar de bijzondere relatie tussen Europol en Eurojust. 
Dezelfde wederkerigheid geldt niet voor OLAF.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover noodzakelijk voor de 
verrichting van zijn taken kan Europol 
samenwerkingsbetrekkingen aangaan en 
onderhouden met organen van de Unie 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
organen, alsook met de
rechtshandhavingsinstanties van derde 
landen, de opleidingsinstituten op het 
gebied van rechtshandhaving van derde 
landen, internationale organisaties en 
private partijen.

1. Voor zover noodzakelijk voor de 
verrichting van zijn taken kan Europol 
samenwerkingsbetrekkingen aangaan en 
onderhouden met organen van de Unie 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
organen, alsook met de 
rechtshandhavingsinstanties van derde 
landen, internationale organisaties en 
private partijen.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkafspraken die op grond van 
artikel 31, lid 1, zijn vastgesteld.

(b) de werkafspraken die op grond van 
artikel 31, lid 1, zijn vastgesteld, en 
kennisgevingen wanneer de uitvoerend 
directeur artikel 31, lid 2, toepast.

Or. en

Amendement 49
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Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vier plaatsvervangende uitvoerende 
directeurs, waarvan één verantwoordelijk 
voor opleiding, staan de uitvoerend 
directeur bij. De plaatsvervangend 
uitvoerend directeur belast met 
opleidingen is verantwoordelijk voor het 
beheer van de Europol Academy en haar 
activiteiten. De uitvoerend directeur stelt 
de taken van de anderen vast.

1. Drie plaatsvervangende uitvoerende 
directeurs staan de uitvoerend directeur bij.
De taken van de plaatsvervangende 
uitvoerende directeuren worden bepaald 
door de uitvoerend directeur.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële regeling die op Europol 
van toepassing is, wordt na raadpleging 
van de Commissie door de raad van 
bestuur vastgesteld. Deze financiële 
regeling mag slechts afwijken van [de 
nieuwe financiële kaderregeling] indien dit 
in verband met de activiteiten van het 
Agentschap een specifiek vereiste is en de 
Commissie vooraf toestemming heeft 
verleend.

1. De financiële regeling die op Europol 
van toepassing is, wordt na raadpleging 
van de Commissie door de raad van 
bestuur vastgesteld. Deze financiële 
regeling mag slechts afwijken van [de 
nieuwe financiële kaderregeling] indien dit 
in verband met de activiteiten van het 
Agentschap een specifiek vereiste is en de 
Commissie vooraf toestemming heeft 
verleend; indien er sprake is van een 
afwijking wordt het Europees Parlement 
hiervan in kennis gesteld.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gezien de specifieke aard van de leden 
van het netwerk van nationale 
opleidingsinstellingen die de enige 
organen zijn met specifieke kenmerken en 
technische bekwaamheden om relevante 
opleidingen te geven, kunnen deze leden 
zonder een oproep tot het indienen van 
een voorstel subsidies ontvangen in 
overeenstemming met artikel 190, lid 1, 
onder d), van Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 1268/2012 van de Commissie.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Europol dient op zijn website een 
lijst te publiceren van de leden van zijn 
raad van bestuur en van zijn externe en 
interne deskundigen, samen met hun 
respectievelijke belangenverklaringen en 
curricula Vitae. De notulen van de 
vergaderingen van de raad van bestuur 
dienen systematisch openbaar te worden 
gemaakt. Europol kan de 
openbaarmaking van documenten tijdelijk 
of permanent beperken indien 
openbaarmaking ervan de uitvoering van 
de taken van Europol in gevaar dreigt te 
brengen.

Or. en

Amendement 53
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Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Europol, zoals opgericht bij dit besluit, 
is de algemene rechtsopvolger voor alle 
overeenkomsten, financiële verplichtingen 
en eigendommen van Europol als opgericht 
bij Besluit 2009/371/JBZ, en van Cepol als 
opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.

1. Europol, zoals opgericht bij dit besluit, 
is de algemene rechtsopvolger voor alle 
overeenkomsten, financiële verplichtingen 
en eigendommen van Europol als opgericht 
bij Besluit 2009/371/JBZ.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening doet niets af aan de 
rechtsgeldigheid van contracten die 
voorafgaand aan de datum waarop deze 
verordening in werking treedt, zijn 
gesloten door Cepol als opgericht bij 
Besluit 2005/681/JBZ.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, 
wordt de zetelovereenkomst die is gesloten 
op grond van Besluit 2005/681/JBZ, 

Schrappen
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beëindigd op de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van bestuur van Cepol zoals 
aangesteld op grond van artikel 10 van 
Besluit 2005/681/JBZ, loopt af op [de 
datum waarop deze verordening in 
werking treedt].

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan de directeur van Cepol, die is 
benoemd op grond van artikel 11, lid 1, 
van Besluit 2005/681/JBZ, wordt voor de 
resterende duur van zijn ambtstermijn 
benoemd de functie van plaatsvervangend 
uitvoerend directeur voor opleiding van 
Europol toegewezen. De andere 
voorwaarden in zijn contract blijven 
ongewijzigd. Indien zijn ambtstermijn 
eindigt na [de datum waarop deze 
verordening in werking treedt], maar voor 
[de datum waarop deze verordening van 

Schrappen
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toepassing wordt], wordt zijn 
ambtstermijn automatisch verlengd tot 
één jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk van de drie begrotingsjaren 
volgend op de inwerkingtreding van deze 
verordening, wordt een bedrag van ten 
minste 8 miljoen EUR van de operationele 
kosten van Europol gereserveerd voor 
opleiding, zoals omschreven in 
hoofdstuk III.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening vervangt Besluit 
2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ en
trekt deze besluiten in.

1. Deze verordening vervangt Besluit 
2009/371/JBZ en trekt dit besluit in.

2. Verwijzingen naar de vervangen
besluiten gelden als verwijzingen naar 
deze verordening.

2. Verwijzingen naar het vervangen besluit
gelden als verwijzingen naar deze 
verordening.

Or. en
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Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle wetgevende maatregelen tot 
uitvoering van Besluit 2009/371/JBZ en 
Besluit 2005/681/JBZ worden ingetrokken 
met ingang van de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt.

1. Alle wetgevende maatregelen tot 
uitvoering van Besluit 2009/371/JBZ 
worden ingetrokken met ingang van de 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle niet-wetgevende maatregelen die 
Besluit 2009/371/JBZ tot oprichting van de 
Europese politiedienst (Europol) en 
Besluit 2005/681/JBZ tot oprichting van 
de Europese Politieacademie (EPA) ten 
uitvoer leggen, blijven van kracht na [de 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt], tenzij de raad van 
bestuur van Europol bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
anders bepaalt.

2. Alle niet-wetgevende maatregelen die 
Besluit 2009/371/JBZ tot oprichting van de 
Europese politiedienst (Europol) ten 
uitvoer leggen, blijven van kracht na [de 
datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt], tenzij de raad van 
bestuur van Europol bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
anders bepaalt.

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de samenvoeging van Europol en Cepol.


