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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) i 
uchylające decyzje 2009/371/WSiSW i 
2005/681/WSiSW

w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania 
Prawa (Europol) i uchylające decyzję
2009/371/WSiSW

Or. en

Uzasadnienie

Połączenie Europolu i CEPOL-u rodzi wiele pytań dotyczących jego wpływu na wykonywanie 
głównych zadań obu agencji. Sprawozdawczyni opowiada się za ustanowieniem wzajemnego 
wsparcia technicznego między agencjami, niemniej jednak nie popiera połączenia Europolu i 
CEPOL-u.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 88 i art. 87 ust. 2 lit. b),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 88,

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Europejskie Kolegium Policyjne 
(„CEPOL”) zostało ustanowione na mocy 
decyzji 2005/681/WSiSW w celu 
ułatwienia współpracy między krajowymi 
siłami policyjnymi poprzez organizowanie 
i koordynowanie działań szkoleniowych 
uwzględniających europejski wymiar 
działań policyjnych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Programie sztokholmskim –
Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra 
i ochrony obywateli” stwierdzono, że 
Europol powinien zostać zreformowany i 
stać się „centrum wymiany informacji 
między organami ścigania państw 
członkowskich, dostawcą usług i platformą 
dla organów ścigania”. Z oceny 
funkcjonowania Europolu wynika, że dla 
osiągnięcia tego celu konieczne jest dalsze 
zwiększenie jego skuteczności operacyjnej.
W programie sztokholmskim wyznaczono 
również cel stworzenia prawdziwej 
europejskiej kultury egzekwowania prawa 

(4) W „Programie sztokholmskim –
Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra 
i ochrony obywateli” stwierdzono, że 
Europol powinien zostać zreformowany i 
stać się „centrum wymiany informacji 
między organami ścigania państw 
członkowskich, dostawcą usług i platformą 
dla organów ścigania”. Z oceny 
funkcjonowania Europolu wynika, że dla 
osiągnięcia tego celu konieczne jest dalsze 
zwiększenie jego skuteczności operacyjnej.
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poprzez opracowanie europejskich 
programów szkoleniowych i programów 
wymiany dla wszystkich właściwych 
pracowników organów ścigania na 
poziomie krajowym i na poziomie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Duże sieci przestępcze i terrorystyczne 
stanowią poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii oraz 
dla bezpieczeństwa i życia jej obywateli.
Dostępne oceny zagrożenia wskazują, że 
działania grup przestępczych stają się w 
coraz większym stopniu zróżnicowane i 
transgraniczne. W związku z tym krajowe 
ograny ścigania muszą coraz ściślej 
współpracować ze swoimi 
odpowiednikami w innych państwach 
członkowskich. W tej sytuacji konieczne 
jest przygotowanie Europolu do lepszego 
wspierania państw członkowskich w 
zapobieganiu przestępczości, analizach i 
dochodzeniach w całej Unii. Pogląd ten
potwierdzają oceny decyzji 
2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW.

(5) Duże sieci przestępcze i terrorystyczne 
stanowią poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii oraz 
dla bezpieczeństwa i życia jej obywateli.
Dostępne oceny zagrożenia wskazują, że 
działania grup przestępczych stają się w 
coraz większym stopniu zróżnicowane i 
transgraniczne. W związku z tym krajowe 
ograny ścigania muszą coraz ściślej 
współpracować ze swoimi 
odpowiednikami w innych państwach 
członkowskich. W tej sytuacji konieczne 
jest przygotowanie Europolu do lepszego 
wspierania państw członkowskich w 
zapobieganiu przestępczości, analizach i 
dochodzeniach w całej Unii. Pogląd ten
potwierdza się także w ocenie decyzji 
2009/371/WSiSW.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) mając na uwadze, że we wspólnym 
podejściu przewiduje się zarówno 
możliwość rozwiązania agencji, jak i 
możliwość ich połączenia; mając na 
uwadze, że łączenie agencji powinno być 
brane pod uwagę w sytuacjach, gdy ich 
zadania się pokrywają, gdy można 
rozważyć efekt synergii lub gdy agencje 
zyskałyby na skuteczności po ich 
włączeniu do większej struktury;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) mając na uwadze, że w przypadku 
Europolu i CEPOL-u połączenie agencji 
rodzi poważne pytania dotyczące tego, czy 
Traktat zapewnia niezbędną podstawę 
prawną dopuszczającą wykonywanie 
zadań szkoleniowych przez Europol, czy 
wyodrębniony budżet na szkolenia 
wymagałby wprowadzenia specjalnych i 
odrębnych linii budżetowych na oba 
zadania: egzekwowanie prawa i szkolenia, 
czy istnieje duże ryzyko, że połączenie 
wpłynie na główne zadania obu agencji; 
mając na uwadze, że spodziewane 
oszczędności potencjalnego połączenia 
agencji nie obejmują ani dodatkowych 
zasobów, których potrzebowałby Europol 
do wykonywania nowych zadań, ani 
kosztu zmniejszenia wydajności 
połączonych agencji;
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Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) mając na uwadze, że utrzymanie 
Europolu i CEPOL-u jako dwóch 
odrębnych agencji wydaje się rozsądne, 
potencjalną synergię między nimi 
należałoby wypracować w dziedzinach 
takich jak:
a. wsparcie techniczne przy 
opracowywaniu budżetu rocznego, 
dokumentu programowego zawierającego 
program roczny i wieloletni oraz planu 
zarządzania;
b. wsparcie techniczne przy rekrutacji 
personelu i zarządzaniu karierą;
c. usługi w zakresie bezpieczeństwa;
d. usługi w zakresie technologii 
informatycznych;
e. usługi w zakresie zarządzania 
finansami, księgowości i audytu;
f. wszelkie inne usługi będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Dziedziny objęte synergią można określić 
w porozumieniu lub uwzględnić w 
działaniach sieci agencji unijnych.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Z uwagi na powiązania między 
zadaniami Europolu i CEPOL-u 
integracja i racjonalizacja funkcji tych 
dwóch agencji zwiększyłaby skuteczność 
działalności operacyjnej, znaczenia 
szkoleń i wydajności współpracy 
policyjnej Unii.

skreślony

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym należy uchylić
decyzje 2009/371/WSiSW i
2005/681/WSiSW i zastąpić je niniejszym 
rozporządzeniem, które korzysta z
doświadczeń zdobytych w ramach 
wdrażania obu decyzji. Europol 
ustanowiony na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinien zastąpić Europol
i CEPOL-u ustanowione na mocy dwóch 
uchylonych decyzji oraz przejąć ich
funkcje.

(7) W związku z tym należy uchylić
decyzję 2009/371/WSiSW i zastąpić ją
niniejszym rozporządzeniem, które 
korzysta z doświadczeń zdobytych w 
ramach wdrażania tej decyzji. Europol 
ustanowiony na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinien zastąpić Europol
ustanowiony na mocy uchylonej decyzji 
oraz przejąć jego funkcje.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europol powinien zapewnić lepszej 
jakości spójne i jednolite szkolenie 
funkcjonariuszy organów ścigania 
każdego szczebla w jasno określonych 
ramach zgodnie ze zidentyfikowanymi 
potrzebami szkoleniowymi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia skutecznej 
współpracy między Europolem a 
państwami członkowskimi w każdym 
państwie członkowskim powinna zostać 
powołana jednostka krajowa. Powinna ona 
być głównym łącznikiem między 
krajowymi organami ścigania i 
instytucjami szkoleniowymi a Europolem.
Aby zapewnić stałą i skuteczną wymianę 
informacji między Europolem a 
jednostkami krajowymi oraz ułatwić ich 
współpracę, każda jednostka krajowa 
powinna oddelegować do Europolu co 
najmniej jednego oficera łącznikowego.

(12) W celu zapewnienia skutecznej 
współpracy między Europolem a 
państwami członkowskimi w każdym 
państwie członkowskim powinna zostać 
powołana jednostka krajowa. Powinna ona 
być głównym łącznikiem między 
krajowymi organami ścigania a 
Europolem. Aby zapewnić stałą i 
skuteczną wymianę informacji między 
Europolem a jednostkami krajowymi oraz 
ułatwić ich współpracę, każda jednostka 
krajowa powinna oddelegować do 
Europolu co najmniej jednego oficera 
łącznikowego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zapewnienia wysokiej jakości, 
spójności i jednolitości szkolenia w 
dziedzinie egzekwowania prawa na 
poziomie Unii Europol powinien działać 
zgodnie z polityką Unii dotyczącą 
szkolenia w dziedzinie egzekwowania 
prawa. Szkolenie organizowane przez 
Unię powinno być dostępne dla 
funkcjonariuszy organów ścigania 
każdego szczebla. Aby nie powielać zadań, 
Europol powinien prowadzić ocenę 
szkoleń, a następnie zapewniać 
uwzględnianie wniosków z tej oceny w 
planowaniu potrzeb szkoleniowych. 
Europol powinien promować uznawanie 
w państwach członkowskich szkolenia 
prowadzonego na poziomie Unii.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja i państwa członkowskie 
powinny być reprezentowane w zarządzie 
Europolu w celu skutecznego 
nadzorowania jego pracy. Aby 
odzwierciedlić dwoistość zadań nowej 
agencji, tj. wsparcie operacyjne i 
szkolenia w dziedzinie egzekwowania 
prawa, członkowie zarządu powinni być 

(16) Komisja i państwa członkowskie 
powinny być reprezentowane w zarządzie 
Europolu w celu skutecznego 
nadzorowania jego pracy.
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mianowani na podstawie oceny ich wiedzy 
na temat współpracy w dziedzinie 
egzekwowania prawa, a ich zastępcy na 
podstawie oceny ich wiedzy na temat 
szkolenia funkcjonariuszy organów 
ścigania. Zastępcy członków powinni 
działać jak członkowie w przypadku 
nieobecności tych ostatnich oraz we 
wszystkich przypadkach, gdy ma miejsce 
dyskusja na temat szkolenia lub 
podejmowana jest w tej sprawie decyzja. 
W technicznych kwestiach związanych ze 
szkoleniami zarządowi powinien doradzać 
komitet naukowy ds. szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zarządowi należy przyznać niezbędne 
uprawnienia, w szczególności uprawnienia 
do uchwalania budżetu, kontroli jego 
wykonywania, przyjmowania
odpowiednich przepisów finansowych i 
dokumentów z zakresu planowania, 
ustanawiania przejrzystych zasad działania 
w zakresie podejmowania decyzji przez 
dyrektora wykonawczego Europolu oraz 
przyjmowania rocznego sprawozdania z 
działalności. Zarząd powinien wykonywać 
uprawnienia organu powołującego w 
odniesieniu do pracowników agencji, w 
tym dyrektora wykonawczego. Aby 
usprawnić proces decyzyjny i wzmocnić 
nadzór nad zarządzaniem 
administracyjnym i zarządzaniem 
budżetem, zarząd powinien mieć również 
prawo powoływania rady wykonawczej.

(17) Zarządowi należy przyznać niezbędne 
uprawnienia, w szczególności uprawnienia 
do uchwalania budżetu, kontroli jego 
wykonywania, przyjmowania 
odpowiednich przepisów finansowych 
i dokumentów z zakresu planowania,
przyjmowania środków służących 
ochronie interesu finansowego Unii oraz 
zwalczaniu oszustw, jak również 
przepisów w sprawie zapobiegania 
konfliktom interesu i zarządzania nimi,
ustanawiania przejrzystych zasad działania 
w zakresie podejmowania decyzji przez 
dyrektora wykonawczego Europolu oraz 
przyjmowania rocznego sprawozdania z 
działalności. Zarząd powinien wykonywać 
uprawnienia organu powołującego w 
odniesieniu do pracowników agencji, w 
tym dyrektora wykonawczego.
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zbędny charakter zadań wykonywanych przez radę wykonawczą, które 
nakładają się na zadania powierzone już zarządowi, sprawozdawczyni uważa, że rada 
wykonawcza nie jest potrzebna.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby rozszerzyć współpracę 
operacyjną między agencjami, a w 
szczególności aby stworzyć powiązania 
między danymi już będącymi w posiadaniu 
różnych agencji, Europol powinien 
umożliwić Eurojustowi i Europejskiemu 
Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) dostęp do 
posiadanych przez siebie danych oraz 
wyszukiwanie na ich podstawie.

(23) Aby rozszerzyć współpracę 
operacyjną między agencjami, a w 
szczególności aby stworzyć powiązania 
między danymi już będącymi w posiadaniu 
różnych agencji, Europol powinien 
umożliwić Eurojustowi dostęp do 
posiadanych przez siebie danych oraz 
wyszukiwanie na ich podstawie.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W zakresie koniecznym do realizacji 
swoich zadań Europol powinien 
utrzymywać współpracę z innymi 
organami Unii, organami ścigania, 
instytucjami szkoleniowymi w dziedzinie 
egzekwowania prawa w państwach 

(24) W zakresie koniecznym do realizacji 
swoich zadań Europol powinien 
utrzymywać współpracę z innymi 
organami Unii, organami ścigania 
w państwach trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi oraz podmiotami 
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trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi oraz podmiotami 
prywatnymi.

prywatnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Europol powołany niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony na mocy decyzji
2009/371/WSiSW i CEPOL ustanowiony 
na mocy decyzji 2005/681/WSiSW i jest
ich następcą prawnym. W związku z tym 
powinien on być następcą prawnym 
wszystkich zawartych przez nich umów, w 
tym umów o pracę, nabytych zobowiązań i 
nieruchomości. Umowy międzynarodowe 
zawarte przez Europol ustanowiony na 
mocy decyzji 2009/371/WSiSW i CEPOL 
ustanowiony na mocy decyzji 
2005/681/WSiSW powinny dalej 
obowiązywać, z wyjątkiem porozumienia 
w sprawie siedziby zawartego przez 
CEPOL.

(57) Europol powołany niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony na mocy decyzji
2009/371/WsiSW i jest jego następcą 
prawnym. W związku z tym powinien on 
być następcą prawnym wszystkich 
zawartych przez nich umów, w tym umów 
o pracę, nabytych zobowiązań i 
nieruchomości. Umowy międzynarodowe 
zawarte przez Europol ustanowiony na 
mocy decyzji 2009/371/WSiSW powinny 
dalej obowiązywać.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby Europol mógł jak najlepiej 
kontynuować wypełnianie zadań Europolu 
ustanowionego na mocy decyzji 
2009/371/WSiSW i CEPOL-u 
ustanowionego na mocy decyzji 
2005/681/WSiSW, powinny zostać 
określone środki przejściowe, w 
szczególności jeśli chodzi o zarząd,
dyrektora wykonawczego i wyodrębnienie 
części budżetu Europolu na szkolenia w 
okresie trzech lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

(58) Aby Europol mógł jak najlepiej 
kontynuować wypełnianie zadań Europolu 
ustanowionego na mocy decyzji 
2009/371/WSiSW, powinny zostać 
określone środki przejściowe, w 
szczególności jeśli chodzi o zarząd i
dyrektora wykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie stworzenie 
jednostki odpowiedzialnej za współpracę 
organów ścigania i szkolenia w dziedzinie 
egzekwowania prawa na poziomie Unii, 
nie może być w wystarczający sposób 
osiągnięty przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na zakres i skutki 
działań, może być lepiej osiągnięty na 
poziomie Unii, Unia może zastosować 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 

(59) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie stworzenie 
jednostki odpowiedzialnej za współpracę 
organów ścigania w dziedzinie 
egzekwowania prawa na poziomie Unii, 
nie może być w wystarczający sposób 
osiągnięty przez państwa członkowskie, 
natomiast z uwagi na zakres i skutki 
działań, może być lepiej osiągnięty na 
poziomie Unii, Unia może zastosować 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
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artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa

Ustanowienie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w 
Dziedzinie Egzekwowania Prawa
(Europol) w celu poprawy wzajemnej 
współpracy organów ścigania w Unii 
Europejskiej, intensyfikacji i wspierania 
ich działań oraz prowadzenia jednolitej 
europejskiej polityki w zakresie ich 
szkoleń.

1. Niniejszym ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w 
Dziedzinie Egzekwowania Prawa
(Europol) w celu poprawy wzajemnej 
współpracy organów ścigania w Unii 
Europejskiej, intensyfikacji i wspierania 
ich działań.

Or. en



PE514.840v03-00 16/36 PA\1003166PL.doc

PL

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i
CEPOL ustanowiony decyzją 
2005/681/WSiSW i jest ich następcą 
prawnym.

2. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i 
jest jego następcą prawnym.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europol wspiera, rozwija, prowadzi i 
koordynuje działania szkoleniowe 
przeznaczone dla funkcjonariuszy 
organów ścigania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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i) wsparcie, rozwój, prowadzenie, 
koordynowanie i wdrażanie szkoleń 
funkcjonariuszy organów ścigania we 
współpracy z siecią instytucji 
szkoleniowych w państwach 
członkowskich, jak określono w rozdziale 
III;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnianie organom Unii 
ustanowionym na podstawie tytułu V 
Traktatu oraz Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) wsparcia w zakresie wywiadu 
kryminalnego i wsparcia analitycznego w 
obszarach wchodzących w zakres ich 
kompetencji;

j) zapewnianie organom Unii 
ustanowionym na podstawie tytułu V 
Traktatu wsparcia w zakresie wywiadu 
kryminalnego i wsparcia analitycznego w 
obszarach wchodzących w zakres ich 
kompetencji;

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie powołuje 
lub wyznacza jednostkę krajową, która jest 
instytucją łącznikową między Europolem a 
właściwymi organami państwa 
członkowskiego oraz instytucjami 
szkoleniowymi dla funkcjonariuszy 
organów ścigania. Każde państwo 
członkowskie mianuje urzędnika na 

2. Każde państwo członkowskie powołuje 
lub wyznacza jednostkę krajową, która jest 
instytucją łącznikową między Europolem a 
właściwymi organami państwa 
członkowskiego. Każde państwo 
członkowskie mianuje urzędnika na 
stanowisko szefa jednostki krajowej.
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stanowisko szefa jednostki krajowej.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniają skuteczną komunikację i 
współpracę wszystkich odpowiednich 
właściwych organów państw 
członkowskich oraz instytucji 
szkoleniowych dla funkcjonariuszy 
organów ścigania w państwach 
członkowskich z Europolem;

b) zapewniają skuteczną komunikację i 
współpracę wszystkich odpowiednich 
właściwych organów państw 
członkowskich z Europolem;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ZADANIA ZWIĄZANE ZE 
SZKOLENIEM FUNKCJONARIUSZY 
ORGANÓW ŚCIGANIA

skreślony

 Artykuł 9
Akademia Europolu
1. Wydział Europolu zwany Akademią 
Europolu, powołany niniejszym 
rozporządzeniem, wspiera, rozwija, 
prowadzi i koordynuje szkolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania, w 
szczególności w dziedzinie walki z 
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poważną przestępczością, która dotyczy co 
najmniej dwóch państw członkowskich, 
oraz terroryzmem, w dziedzinie 
utrzymywania porządku publicznego w 
sytuacjach wysokiego ryzyka oraz podczas 
wydarzeń sportowych, w dziedzinie 
planowania strategicznego i zarządzania 
cywilnymi misjami Unii, a także 
zarządzania w zakresie egzekwowania 
prawa oraz znajomości języków, w 
szczególności w celu:
a) zwiększania świadomości i szerzenia 
wiedzy na temat:
(i) instrumentów międzynarodowych i 
instrumentów Unii dotyczących 
współpracy w dziedzinie egzekwowania 
prawa;
(ii) organów Unii, w szczególności 
Europolu, Eurojustu i Fronteksu, ich 
funkcjonowania oraz roli;
(iii) sądowych aspektów współpracy w 
dziedzinie egzekwowania prawa i 
praktycznych umiejętności dostępu do 
kanałów informacji;
b) zachęcania do rozwijania regionalnej i 
dwustronnej współpracy między 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi;
c) uwzględnienia szczególnych dziedzin 
tematycznych związanych z kwestiami 
przestępczości lub działalności policji, w 
których szkolenia na poziomie Unii mogą 
wnieść wartość dodaną;
d) opracowania szczególnych wspólnych 
programów szkoleń funkcjonariuszy 
organów ścigania w celu przeszkolenia 
ich do udziału w cywilnych misjach Unii;
e) wspierania państw członkowskich w 
dwustronnych działaniach w zakresie 
budowania zdolności w dziedzinie 
egzekwowania prawa w państwach 
trzecich;
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f) szkolenia instruktorów oraz pomocy w 
poprawie i wymianie dobrych praktyk w 
zakresie uczenia się.
2. Akademia Europolu rozwija i stale 
aktualizuje narzędzia i metody 
szkoleniowe i stosuje je w perspektywie 
uczenia się przez całe życie w celu 
podnoszenia umiejętności 
funkcjonariuszy organów ścigania. 
Akademia Europolu przeprowadza ocenę 
wyników przedmiotowych działań w celu 
poprawy jakości, spójności i skuteczności 
przyszłych działań.
Artykuł 10
Zadania Akademii Europolu
1. Akademia Europolu przygotowuje 
wieloletnie analizy strategiczne w zakresie 
potrzeb szkoleniowych i wieloletnie 
programy szkoleniowe.
2. Akademia Europolu opracowuje i 
wdraża działania i produkty szkoleniowe, 
które mogą obejmować:
a) kursy, seminaria, konferencje oraz 
działania internetowe i w zakresie e-
uczenia się;
b) wspólne programy szkoleń na rzecz 
podniesienia świadomości, niwelowania 
luk lub ułatwiania wytworzenia 
wspólnego podejścia w odniesieniu do 
zjawisk przestępczych o wymiarze 
transgranicznym;
c) moduły szkoleniowe o różnych 
stopniach złożoności zależnie od stopnia 
lub poziomu umiejętności niezbędnych 
odpowiednim grupom docelowym, 
skupione wokół określonego obszaru 
geograficznego lub szczególnego obszaru 
tematycznego działalności przestępczej 
bądź wokół określonego zestawu 
umiejętności zawodowych;
d) programy wymiany oraz delegowania 
funkcjonariuszy organów ścigania w 
kontekście podejścia opartego na 
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szkoleniach operacyjnych.
3. W celu zapewnienia spójnej 
europejskiej polityki szkoleniowej w 
zakresie wspierania misji cywilnych i 
budowania zdolności w państwach 
trzecich Akademia Europolu:
a) ocenia wpływ istniejących strategii i 
inicjatyw związanych z Unią dotyczących 
szkoleń w dziedzinie egzekwowania 
prawa;
b) rozwija i zapewnia szkolenia mające na 
celu przygotowanie funkcjonariuszy 
organów ścigania państw członkowskich 
do udziału w cywilnych misjach, w tym 
umożliwia im zdobywanie odpowiednich 
umiejętności językowych;
c) rozwija i zapewnia szkolenie 
funkcjonariuszy organów ścigania z 
państw trzecich, w szczególności z państw, 
które są kandydatami do przystąpienia do 
Unii;
d) zarządza specjalnymi funduszami 
pomocy zewnętrznej Unii, których celem 
jest pomoc państwom trzecim w 
budowaniu ich zdolności w odpowiednich 
obszarach polityki, zgodnie z ustalonymi 
priorytetami Unii.
4. Akademia Europolu promuje wzajemne 
uznawanie przez państwa członkowskie 
szkoleń w dziedzinie egzekwowania prawa 
i związanych z nimi istniejących 
europejskich norm jakości.
Artykuł 11
Badania mające znaczenie dla szkoleń
1. Akademia Europolu przyczynia się do 
rozwoju badań mających znaczenie dla 
działań szkoleniowych objętych 
niniejszym rozdziałem.
2. Akademia Europolu promuje i 
ustanawia partnerstwo z organami Unii 
oraz z publicznymi i prywatnymi 
instytucjami naukowymi, a także zachęca 
do tworzenia silniejszych partnerstw 
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między uniwersytetami i instytucjami 
szkoleniowymi w dziedzinie egzekwowania 
prawa w państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1–  litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Komitet Naukowy ds. Szkoleń zgodnie z 
art. 20;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w stosownych przypadkach rada 
wykonawcza zgodnie z art. 21 i 22.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zbędny charakter zadań wykonywanych przez radę wykonawczą, które 
nakładają się na zadania powierzone już zarządowi, sprawozdawczyni uważa, że rada 
wykonawcza nie jest potrzebna.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przyjmuje przepisy, których celem jest 
zapobieganie konfliktom interesów i 
zarządzanie nimi, w odniesieniu do jego
członków, a także członków Komitetu 
Naukowego ds. Szkoleń;

h) przyjmuje przepisy, których celem jest 
zapobieganie konfliktom interesów i 
zarządzanie nimi  w odniesieniu do swoich
członków;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) powołuje członków Komitetu 
Naukowego ds. Szkoleń;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zapewnia odpowiednie działania 
następcze w odniesieniu do ustaleń i 
zaleceń wynikających z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli i
ocen, a także z dochodzeń Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF);

o) zapewnia odpowiednie działania 
następcze w odniesieniu do ustaleń i 
zaleceń wynikających z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego oraz ustaleń i zaleceń 
wynikających z dochodzeń prowadzonych 
przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 
przekazuje władzy budżetowej wszystkie 
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informacje mające znaczenie dla wyniku 
procedur oceny;

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji,
zarządu i rady wykonawczej dyrektor 
wykonawczy jest niezależny w 
wykonywaniu swoich obowiązków i nie 
zwraca się o instrukcje do żadnego rządu 
ani jakiegokolwiek innego podmiotu ani 
nie przyjmuje od nich takich instrukcji.

2. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji
lub zarządu dyrektor wykonawczy jest 
niezależny w wykonywaniu swoich 
obowiązków i nie zwraca się o instrukcje 
do żadnego rządu ani jakiegokolwiek 
innego podmiotu ani nie przyjmuje od nich 
takich instrukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zbędny charakter zadań wykonywanych przez radę wykonawczą, które 
nakładają się na zadania powierzone już zarządowi, sprawozdawczyni uważa, że rada 
wykonawcza nie jest potrzebna.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opracowywanie planu działania w 
następstwie wniosków z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen 
oraz sprawozdań i zaleceń z dochodzeń 
przeprowadzanych przez (OLAF), a także 
przygotowywanie sprawozdań z postępu 
prac – dwa razy w roku dla Komisji i 
regularnie dla zarządu;

f) opracowywanie planu działania w 
następstwie wniosków z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli i ocen 
oraz sprawozdań i zaleceń OLAF, a także 
przygotowywanie sprawozdań z postępu 
prac – dwa razy w roku dla Komisji i 
regularnie dla zarządu;

Or. en
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) opracowywanie strategii zwalczania 
nadużyć finansowych dla Europolu i 
przedstawianie jej zarządowi do 
zatwierdzenia;

h) opracowywanie strategii zwalczania 
nadużyć finansowych i strategii 
zapobiegania konfliktom interesu i 
zarządzania nimi dla Europolu i 
przedstawianie jej zarządowi do 
zatwierdzenia;

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 4 – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 4 – sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 [...] skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zbędny charakter zadań wykonywanych przez radę wykonawczą, które 
nakładają się na zadania powierzone już zarządowi, sprawozdawczyni uważa, że rada 
wykonawcza nie jest potrzebna.
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Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp Eurojustu i OLAF do informacji 
Europolu

Dostęp Eurojustu do informacji Europolu

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby zapewnić Eurojustowi i 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie
ich odpowiednich mandatów dostęp do 
wszystkich informacji przekazanych na 
potrzeby art. 24 ust. 1 lit. a) i b) oraz 
możliwość ich przeszukiwania bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich, organów Unii i państw 
trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych do wskazania 
ograniczeń w dostępie do takich danych i 
wykorzystywaniu ich. W przypadku gdy 
wyniki przeszukiwania przez Eurojust lub 
OLAF ujawnią istnienie dopasowania z 
informacjami przetwarzanymi przez 
Europol, powiadamia się Europol.

1. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby zapewnić Eurojustowi w 
zakresie jego mandatu dostęp do 
wszystkich informacji przekazanych na 
potrzeby art. 24 ust. 1 lit. a) i b) oraz 
możliwość ich przeszukiwania bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich, organów Unii i państw 
trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych do wskazania 
ograniczeń w dostępie do takich danych i 
wykorzystywaniu ich. W przypadku, gdy 
wyniki przeszukiwania przez Eurojust 
ujawnią istnienie dopasowania z 
informacjami przetwarzanymi przez 
Europol, powiadamia się Europol.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
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o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby umożliwić Eurojustowi i 
OLAF w zakresie ich odpowiednich 
mandatów pośredni dostęp do informacji 
przekazanych na potrzeby określone w art. 
24 ust. 1 lit. c) w oparciu o system 
trafieniowy („hit/no hit”), bez uszczerbku 
dla jakichkolwiek ograniczeń wskazanych 
przez państwa członkowskie, organy Unii i 
państwa trzecie lub organizacje 
międzynarodowe przekazujące informacje, 
zgodnie z art. 25 ust. 2. W przypadku 
trafienia Europol wszczyna procedurę, 
dzięki której można wymieniać informacje 
będące przedmiotem trafienia, zgodnie z 
decyzją państwa członkowskiego, organu 
Unii, państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, która przekazała 
informacje do Europolu.

2. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby umożliwić Eurojustowi w 
zakresie jego mandatu pośredni dostęp do 
informacji przekazanych na potrzeby 
określone w art. 24 ust. 1 lit. c) w oparciu o 
system trafieniowy („hit/no hit”), bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń 
wskazanych przez państwa członkowskie, 
organy Unii i państwa trzecie lub 
organizacje międzynarodowe przekazujące 
informacje, zgodnie z art. 25 ust. 2. W 
przypadku trafienia Europol wszczyna 
procedurę, dzięki której można wymieniać 
informacje będące przedmiotem trafienia, 
zgodnie z decyzją państwa 
członkowskiego, organu Unii, państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, która przekazała 
informacje do Europolu.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeszukiwania informacji zgodnie z ust. 
1 i 2 dokonuje się jedynie w celu ustalenia, 
czy informacje dostępne odpowiednio w 

3. Przeszukiwania informacji zgodnie z 
ust. 1 i 2 dokonuje się jedynie w celu 
ustalenia, czy informacje dostępne w 
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Eurojuście lub OLAF pasują do informacji 
przetwarzanych w Europolu.

Eurojuście pasują do informacji 
przetwarzanych w Europolu.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europol umożliwia przeszukiwanie 
zgodnie z ust. 1 i 2 jedynie po otrzymaniu 
od Eurojustu informacji na temat tego, 
których krajowych członków, zastępców, 
asystentów oraz pracowników Eurojustu, a 
od OLAF informacji na temat tego, 
których członków personelu wyznaczono 
jako osoby upoważnione do 
przeprowadzania przedmiotowego 
przeszukiwania.

4. Europol umożliwia przeszukiwanie 
zgodnie z ust. 1 i 2 jedynie po otrzymaniu 
od Eurojustu informacji na temat tego, 
których krajowych członków, zastępców, 
asystentów oraz pracowników Eurojustu 
wyznaczono jako osoby upoważnione do 
przeprowadzania przedmiotowego 
przeszukiwania.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli podczas działań Europolu 
związanych z przetwarzaniem informacji w 
odniesieniu do poszczególnych dochodzeń 
Europol lub dane państwo członkowskie 

5. Jeżeli podczas działań Europolu 
związanych z przetwarzaniem informacji w 
odniesieniu do poszczególnych dochodzeń 
Europol lub dane państwo członkowskie 
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stwierdzi potrzebę koordynacji, 
współpracy lub wsparcia zgodnie z 
mandatem Eurojustu lub OLAF, Europol 
powiadamia o tym wspomniane jednostki 
oraz wszczyna procedurę wymiany 
informacji, zgodnie z decyzją państwa 
członkowskiego przekazującego 
informacje. W takim przypadku Eurojust
lub OLAF konsultuje się z Europolem.

stwierdzi potrzebę koordynacji, 
współpracy lub wsparcia zgodnie z 
mandatem Eurojustu, Europol powiadamia 
o tym wspomniane jednostki oraz 
wszczyna procedurę wymiany informacji, 
zgodnie z decyzją państwa członkowskiego 
przekazującego informacje. W takim
przypadku Eurojust konsultuje się z 
Europolem.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Eurojust, w tym Kolegium, krajowi 
członkowie, zastępcy, asystenci i 
pracownicy Eurojustu, a także OLAF
przestrzegają wszelkich ograniczeń 
dostępu lub wykorzystywania, na ogólnych 
lub szczególnych warunkach, wskazanych 
przez państwa członkowskie, organy Unii, 
państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe zgodnie z art. 25 ust. 2.

6. Eurojust, w tym Kolegium, krajowi 
członkowie, zastępcy, asystenci i 
pracownicy Eurojustu, przestrzegają 
wszelkich ograniczeń dostępu lub 
wykorzystywania, na ogólnych lub 
szczególnych warunkach, wskazanych 
przez państwa członkowskie, organy Unii, 
państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe zgodnie z art. 25 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2 lit. b) i art. 85 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa 
o specjalnym związku pomiędzy Europolem i Eurojustem. Taka zasada wzajemności nie ma 
zastosowania do urzędu OLAF.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla wykonywania jego zadań, Europol 
może ustanawiać i utrzymywać współpracę 
z organami Unii zgodnie z celami 
przedmiotowych organów, z organami 
ścigania państw trzecich, instytucjami 
szkoleniowymi w dziedzinie egzekwowania 
prawa państw trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi i podmiotami 
prywatnymi.

1. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla wykonywania jego zadań, Europol 
może ustanawiać i utrzymywać współpracę 
z organami Unii zgodnie z celami 
przedmiotowych organów, z organami 
ścigania państw trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi i podmiotami 
prywatnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzgodnienia robocze przyjęte na 
podstawie art. 31 ust. 1.

b) uzgodnienia robocze przyjęte na 
podstawie art. 31 ust. 1 oraz 
powiadomienia o zastosowaniu przez 
dyrektora wykonawczego art. 31 ust. 2.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektora wykonawczego wspiera
czterech zastępców dyrektora 
wykonawczego, w tym jeden 
odpowiedzialny za szkolenia. Zastępca
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń jest 
odpowiedzialny za zarządzanie Akademią 

1. Dyrektora wykonawczego wspiera
trzech zastępców dyrektora 
wykonawczego. Zadania zastępców
dyrektora wykonawczego określa dyrektor 
wykonawczy.
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Europolu i jej działaniami. Dyrektor 
wykonawczy określa zadania pozostałych 
zastępców.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacji z Komisją zarząd 
przyjmuje zasady finansowe mające 
zastosowanie do Europolu. Zasady te nie 
odbiegają od [ramowego rozporządzenia 
finansowego], chyba że takie różnice są 
szczególnie wymagane do celów działań 
Europolu, a Komisja wcześniej wyraziła 
zgodę.

1. Po konsultacji z Komisją zarząd 
przyjmuje zasady finansowe mające 
zastosowanie do Europolu. Zasady te nie 
odbiegają od [ramowego rozporządzenia 
finansowego], chyba że takie różnice są 
szczególnie wymagane do celów działań 
Europolu, a Komisja wcześniej wyraziła 
zgodę. O różnicach powiadamia się 
Parlament Europejski.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze względu na specyfikę członków sieci 
krajowych instytucji szkoleniowych, które 
są jedynymi organami o określonych 
cechach i kompetencjach technicznych na 
potrzeby przeprowadzenia odpowiednich 
działań szkoleniowych, członkowie ci 
mogą otrzymać dotacje bez zaproszenia do 
składania wniosków zgodnie z art. 190 
ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 1268/2012.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Europol publikuje na swoich stronach 
internetowych listę członków zarządu, 
ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, 
wraz z ich deklaracjami o braku konfliktu 
interesów i życiorysami; protokoły zebrań 
zarządu należy systematycznie 
publikować; Europol może, dopełniając 
obowiązku zachowania dyskrecji i 
poufności, tymczasowo lub stale 
ograniczyć publikację dokumentów, jeśli 
ich publikacja może uniemożliwić 
Europolowi wykonywanie zadań.

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem jest ogólnym następcą 
prawnym w odniesieniu do wszystkich 
zawartych umów, zaciągniętych 
zobowiązań i praw nabytych przez Europol 
ustanowiony decyzją Rady 
2009/371/WSiSW oraz CEPOL 
ustanowione decyzją Rady 
2005/681/WSiSW.

1. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem jest ogólnym następcą 
prawnym w odniesieniu do wszystkich 
zawartych umów, zaciągniętych 
zobowiązań i praw nabytych przez Europol 
ustanowiony decyzją Rady 
2009/371/WSiSW.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
moc prawną umów zawartych przez 
CEPOL, jak ustanowiono w decyzji Rady 
2005/681/WSiSW, przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
3, umowa w sprawie siedziby zawarta na 
podstawie decyzji Rady 2005/681/WSiSW 
kończy się z dniem rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Kadencja członków zarządu CEPOL-u, 
jak ustanowiono na podstawie art. 10 
decyzji Rady 2005/681/WSiSW, upływa w 
dniu [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor wykonawczy CEPOL-u, 
mianowany na podstawie art. 11 ust. 1 
decyzji Rady 2005/681/WSiSW, jest przez 
pozostały okres swojej kadencji zastępcą 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń w 
Europolu. Pozostałe warunki jego umowy 
pozostają bez zmian. Jeżeli koniec 
kadencji następuje po dniu [data wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] ale 
przed dniem [data rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia], zostaje ona 
automatycznie przedłużona o jeden rok od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W każdym z trzech lat budżetowych skreślony
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następujących po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, co najmniej 8 
mln EUR wydatków operacyjnych 
rezerwuje się na szkolenia, jak opisano w 
rozdziale III.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie zastępuje i 
uchyla decyzję Rady 2009/371/WSiSW
oraz decyzję Rady 2005/681/WSiSW.

1. Niniejsze rozporządzenie zastępuje i 
uchyla decyzję Rady 2009/371/WSiSW.

2. Odesłania do uchylonych decyzji 
odczytuje się jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia.

2. Odesłania do uchylonej decyzji 
odczytuje się jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni nie popiera połączenia Europolu i CEPOL-u.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie legislacyjne środki 
wdrażające wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW oraz decyzji Rady 
2005/681/WSiSW uchyla się z mocą od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Wszystkie legislacyjne środki 
wdrażające wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW uchyla się z mocą od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nielegislacyjne środki 
wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (Europol) oraz 
decyzji Rady 2005/681/WSiSW 
ustanawiającej CEPOL wciąż obowiązują 
po dniu [data rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia], o ile zarząd 
Europolu nie podjął innej decyzji w 
ramach wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Wszystkie nielegislacyjne środki 
wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (Europol) wciąż 
obowiązują po dniu [data rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia], o 
ile zarząd Europolu nie podjął innej decyzji 
w ramach wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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