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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que cria a Agência da União Europeia para 
a Cooperação e a Formação Policial 
(Europol) e que revoga as Decisões
2009/371/JAI e 2005/681/JAI

que cria a Agência da União Europeia para 
a Cooperação Policial (Europol) e que 
revoga a Decisão 2009/371/JAI

Or. en

Justificação

A fusão da Europol e da CEPOL levanta determinadas questões relativas ao seu efeito no 
desempenho das tarefas primordiais de ambas as agências. A relatora apoia o 
estabelecimento de um apoio técnico para as duas agências, mas não apoia a fusão da 
Europol e da CEPOL.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 88.º e o artigo 87.º, 
n.º 2, alínea b),

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 88.º,

Or. en
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Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Academia Europeia de Polícia 
(«CEPOL» ou também designada «AEP») 
foi criada pela Decisão 2005/681/JAI para 
facilitar a cooperação entre as forças 
policiais nacionais mediante a 
organização e a coordenação de 
atividades de formação com dimensão 
policial europeia.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No âmbito do «Programa de Estocolmo 
- Uma Europa aberta e segura que sirva e 
proteja os cidadãos», é solicitado que a 
Europol evolua e assuma um papel de 
«charneira no intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais dos 
Estados-Membros, funcionando como 
prestador de serviços e plataforma dos 
serviços de polícia». Com base numa 
avaliação do funcionamento da Europol, é 
necessário reforçar a sua eficácia 
operacional para atingir o objetivo 
preconizado. O Programa de Estocolmo 
refere igualmente que importa 

(4) No âmbito do «Programa de Estocolmo 
- Uma Europa aberta e segura que sirva e 
proteja os cidadãos», é solicitado que a 
Europol evolua e assuma um papel de 
«charneira no intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais dos 
Estados-Membros, funcionando como 
prestador de serviços e plataforma dos 
serviços de polícia». Com base numa 
avaliação do funcionamento da Europol, é 
necessário reforçar a sua eficácia 
operacional para atingir o objetivo 
preconizado.
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desenvolver uma verdadeira cultura 
policial europeia mediante a criação de 
programas europeus de formação e de 
intercâmbio para todos os profissionais 
responsáveis pela aplicação da lei a nível 
nacional e da União.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As redes criminosas e terroristas 
organizadas em grande escala constituem 
uma grave ameaça para a segurança interna 
da União Europeia e para a segurança e 
vida dos seus cidadãos. As avaliações de 
ameaça disponíveis revelam que os grupos 
criminosos têm vindo a tornar-se cada vez 
mais multifacetados e globalizados nas 
suas práticas e alcance geográfico. As 
autoridades policiais nacionais devem, 
portanto, estreitar a cooperação com as 
suas homólogas de outros 
Estados-Membros. Neste contexto, é 
necessário equipar a Europol para apoiar os 
Estados-Membros em termos de 
prevenção, análise e investigações à escala 
da União. Esta abordagem foi igualmente 
confirmada pelas avaliações das Decisões 
2009/371/JAI e 2005/681/JAI.

(5) As redes criminosas e terroristas 
organizadas em grande escala constituem 
uma grave ameaça para a segurança interna 
da União Europeia e para a segurança e 
vida dos seus cidadãos. As avaliações de 
ameaça disponíveis revelam que os grupos 
criminosos têm vindo a tornar-se cada vez 
mais multifacetados e globalizados nas 
suas práticas e alcance geográfico. As 
autoridades policiais nacionais devem, 
portanto, estreitar a cooperação com as 
suas homólogas de outros 
Estados-Membros. Neste contexto, é 
necessário equipar a Europol para apoiar os 
Estados-Membros em termos de 
prevenção, análise e investigações à escala 
da União. Esta abordagem foi igualmente 
confirmada pela avaliação da Decisão
2009/371/JAI.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Considerando que a Abordagem 
Comum prevê, tanto a possibilidade de 
desmantelamento, como a de fusão de 
agências; e que a fusão de agências
deverá ser contemplada sempre que as 
respetivas tarefas se sobreponham, 
sempre que sejam possíveis sinergias ou 
sempre que as agências sejam mais 
eficientes se integradas numa estrutura 
maior.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Considerando que, no caso da 
Europol e da Cepol, a fusão suscita fortes 
dúvidas quanto ao facto de o Tratado 
prever a base jurídica necessária para a 
Europol desempenhar as suas tarefas em 
matéria de formação; considerando que a 
reserva de parte do orçamento para a 
formação exigiria rubricas orçamentais 
específicas e distintas para as duas 
tarefas, a aplicação da lei e a formação; 
considerando que existe um sério risco de 
a fusão afetar as tarefas essenciais de 
ambas as agências; considerando que as 
poupanças que se espera obter de uma 
potencial fusão não incluem os recursos 
adicionais necessários para a Europol 
executar as novas tarefas, nem os custos 
da diminuição do desempenho das 
agências após a sua fusão;
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Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Considerando que se afigura 
razoável a manutenção da Europol e da 
Cepol como duas agências distintas, 
devem estabelecer-se potenciais sinergias 
entre ambas, designadamente nas 
seguintes matérias:
a) Apoio técnico na elaboração do 
orçamento anual, do documento de 
programação com a programação anual e 
plurianual e do plano de gestão;
b. Apoio técnico no recrutamento de 
pessoal e na gestão de carreiras;
c) Serviços de segurança;
d) Serviços de tecnologia da informação;
e) Serviços de gestão financeira, 
contabilidade e auditoria;
f) Quaisquer outros serviços de interesse 
comum.
O conteúdo das sinergias pode ser 
estabelecido através de um acordo, ou ser 
incluído nas atividades da Rede de 
Agências da União.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Dadas as ligações entre as atribuições 
da Europol e da CEPOL, a integração e a 
racionalização das funções das duas 
agências melhorará a eficácia das 
atividades operacionais, a pertinência das 
atividades de formação e a eficiência da 
cooperação policial na União.

Suprimido

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As Decisões 2009/371/JAI e 
2005/681/JAI, devem, portanto, ser 
revogadas e substituídas pelo presente 
regulamento, que tem por base os 
ensinamentos retirados da aplicação de 
ambas as decisões. A Europol, tal como 
criada pelo presente regulamento, deve 
substituir e assumir as funções da Europol 
e da CEPOL criadas pelas duas decisões 
revogadas.

(7) A Decisão 2009/371/JAI deve, 
portanto, ser revogada e substituída pelo 
presente regulamento, que tem por base os 
ensinamentos retirados da aplicação da 
decisão. A Europol, tal como criada pelo 
presente regulamento, deve substituir e 
assumir as funções da Europol criadas pela 
decisão revogada.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Europol deve assegurar uma 
formação de elevada qualidade, coerente 
e consistente dirigida aos agentes com 
funções coercivas de todas as patentes, 
integrada num quadro claro em 
conformidade como as necessidades de 
formação identificadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de garantir uma cooperação 
efetiva entre a Europol e os 
Estados-Membros, deve ser criada uma 
Unidade Nacional em cada Estado-
Membro que constitui a principal ligação 
entre as autoridades policiais nacionais e os 
institutos de formação e a Europol. Para 
assegurar um intercâmbio de informações 
permanente e efetivo entre a Europol e as 
Unidades Nacionais e facilitar a sua 
cooperação, cada Unidade Nacional deve 
destacar pelo menos um agente de ligação 
para a Europol.

(12) A fim de garantir uma cooperação 
efetiva entre a Europol e os 
Estados-Membros, deve ser criada uma 
Unidade Nacional em cada Estado-
Membro que constitui a principal ligação 
entre as autoridades policiais nacionais e a 
Europol. Para assegurar um intercâmbio de 
informações permanente e efetivo entre a 
Europol e as Unidades Nacionais e facilitar 
a sua cooperação, cada Unidade Nacional 
deve destacar pelo menos um agente de 
ligação para a Europol.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para garantir que a formação 
policial a nível da União seja de qualidade 
elevada, coerente e consistente, a Europol 
deve agir em consonância com a política 
de formação da União em matéria 
policial. A formação a nível da União 
deve ser facultada aos agentes com 
funções coercivas de todas as patentes. A 
Europol deve garantir que a formação é 
avaliada e que as conclusões da avaliação 
das necessidades de formação integrem os 
planos para reduzir a duplicação de 
atividades. A Europol deve promover o 
reconhecimento nos Estados-Membros da 
formação prestada a nível da União.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão e os Estados-Membros 
devem estar representados no conselho de 
administração da Europol para exercer um 
controlo efetivo sobre o seu 
funcionamento. A fim de refletir o duplo 
mandato da nova agência ou seja, apoio 
operacional e formação policial, todos os 
membros do conselho de administração 
devem ser nomeados com base nos seus 
conhecimentos sobre cooperação policial, 

(16) A Comissão e os Estados-Membros 
devem estar representados no conselho de 
administração da Europol para exercer um 
controlo efetivo sobre o seu 
funcionamento.
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enquanto os membros suplentes devem ser 
nomeados com base nos seus 
conhecimentos sobre formação dirigida a 
agentes com funções coercivas. Os 
membros suplentes devem agir na 
qualidade de membros de pleno direito na 
ausência do membro efetivo e sempre que 
a formação é objeto de debate ou de 
decisão. O conselho de administração é 
aconselhado por um comité científico 
sobre matérias de formação técnica.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É conveniente conferir os poderes 
necessários ao conselho de administração, 
em especial para elaborar o orçamento, 
verificar a sua execução, adotar as regras 
financeiras adequadas e os documentos de 
planeamento, estabelecer procedimentos de 
trabalho transparentes para a tomada de 
decisões pelo diretor executivo da Europol 
e adotar o relatório anual de atividades. 
Exerce ainda os poderes de autoridade 
competente para proceder a nomeações do 
pessoal da agência, incluindo do diretor 
executivo. Para racionalizar o processo de 
tomada de decisão e reforçar a supervisão 
da gestão administrativa e orçamental, o 
conselho de administração tem 
igualmente o direito de instituir um 
conselho executivo.

(17) É conveniente conferir os poderes 
necessários ao conselho de administração, 
em especial para elaborar o orçamento, 
verificar a sua execução, adotar as regras 
financeiras adequadas e os documentos de 
planeamento, adotar medidas para 
proteger os interesses financeiros da 
União e combater a fraude, bem como 
regras sobre a prevenção e a gestão de 
conflitos de interesses, estabelecer 
procedimentos de trabalho transparentes 
para a tomada de decisões pelo diretor 
executivo da Europol e adotar o relatório 
anual de atividades. Exerce ainda os 
poderes de autoridade competente para 
proceder a nomeações do pessoal da 
agência, incluindo do diretor executivo.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a redundância das atribuições do conselho executivo e das do conselho de 
administração, a relatora considera que o conselho executivo não é necessário.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em vista reforçar a cooperação 
operacional entre as agências, em especial 
para estabelecer ligações entre os dados já 
conservados pelas diferentes agências, a 
Europol deve permitir que a Eurojust e o 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) tenham o acesso e a possibilidade 
de consultar os dados armazenados na 
Europol.

(23) Tendo em vista reforçar a cooperação 
operacional entre as agências, em especial 
para estabelecer ligações entre os dados já 
conservados pelas diferentes agências, a 
Europol deve permitir que a Eurojust tenha
o acesso e a possibilidade de consultar os 
dados armazenados na Europol, em 
conformidade com as garantias específicas.

Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A Europol deve manter relações de 
cooperação com outros organismos da UE, 
autoridades policiais e institutos de 
formação policial de países terceiros, 
organizações internacionais e organismos 
privados, na medida do necessário ao 
cumprimento das suas funções.

(24) A Europol deve manter relações de 
cooperação com outros organismos da UE, 
autoridades policiais de países terceiros, 
organizações internacionais e organismos 
privados, na medida do necessário ao 
cumprimento das suas funções.

Or. en
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Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) A Europol, tal como criada pelo 
presente regulamento, substitui e sucede à 
Europol criada pela Decisão 2009/371/JAI 
e à CEPOL criada pela Decisão 
2005/681/JAI. Deve, por conseguinte, ser 
considerada a sucessora legal de todos os 
respetivos contratos, incluindo contratos de 
trabalho, compromissos contraídos e 
património adquirido. Os acordos 
internacionais concluídos pela Europol 
criada com base na Decisão 2009/371/JAI 
e pela CEPOL criada com base na 
Decisão 2005/681/JAI, continuam em 
vigor, com exceção do acordo relativo à 
sede celebrado pela CEPOL.

(57) A Europol, tal como criada pelo 
presente regulamento, substitui e sucede à 
Europol criada pela Decisão 2009/371/JAI. 
Deve, por conseguinte, ser considerada a 
sucessora legal de todos os respetivos 
contratos, incluindo contratos de trabalho, 
compromissos contraídos e património 
adquirido. Os acordos internacionais 
concluídos pela Europol criada com base 
na Decisão 2009/371/JAI continuam em 
vigor.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Para que a atual Europol possa 
continuar a exercer nas melhores condições 
as funções da Europol criada pela Decisão 
2009/371/JAI e as funções da CEPOL 
criada pela Decisão 2005/681/JAI, é 
necessário estabelecer medidas transitórias 
adequadas, em especial no que se refere ao 

(58) Para que a atual Europol possa 
continuar a exercer nas melhores condições 
as funções da Europol criada pela Decisão 
2009/371/JAI, é necessário estabelecer 
medidas transitórias adequadas, em 
especial no que se refere ao conselho de 
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conselho de administração, ao diretor 
executivo e à reserva de parte do 
orçamento da Europol para a formação 
durante o período de três anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

administração e ao diretor executivo.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento de criação de uma entidade 
responsável pela cooperação e formação
policial a nível da União, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, portanto, devido
à dimensão e aos efeitos da ação, ser 
melhor alcançado a nível da União, esta 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, 
definido no artigo 5.° do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir aquele 
objetivo.

(59) Uma vez que o objetivo do presente 
regulamento de criação de uma entidade 
responsável pela cooperação policial a 
nível da União, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, portanto, devido 
à dimensão e aos efeitos da ação, ser 
melhor alcançado a nível da União, esta 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, 
definido no artigo 5.° do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir aquele 
objetivo.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 1 – título
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Texto da Comissão Alteração

 Criação da Agência da União Europeia 
para a Cooperação e a Formação Policial

Criação da Agência da União Europeia 
para a Cooperação Policial

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É criada a Agência da União Europeia 
para a Cooperação e a Formação Policial 
(Europol) com o objetivo de melhorar a 
cooperação mútua entre as autoridades 
policiais na União Europeia, reforçar e 
apoiar as suas ações e assegurar um 
programa europeu coerente em matéria 
de formação policial.

1. É criada a Agência da União Europeia 
para a Cooperação e a Formação Policial 
(Europol) com o objetivo de melhorar a 
cooperação mútua entre as autoridades 
policiais na União Europeia, reforçar e 
apoiar as suas ações.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, substitui e sucede à Europol 
criada pela Decisão 2009/371/JAI e à 
CEPOL criada pela Decisão 
2005/681/JAI.

2. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, substitui e sucede à Europol 
criada pela Decisão 2009/371/JAI.

Or. en
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Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Europol deve apoiar, desenvolver, 
assegurar e coordenar atividades de 
formação para agentes com funções 
coercivas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Apoiar, desenvolver, assegurar, 
coordenar e realizar formações para 
agentes dos serviços coercivos, em 
cooperação com a rede de institutos de 
formação dos Estados-Membros, tal como 
indicado no capítulo III;

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração
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(j) Prestar informações em matéria criminal 
e apoio analítico nos domínios da sua 
competência aos organismos da União 
criados com base no Título V do Tratado e 
ao Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF);

(j) Prestar informações em matéria criminal 
e apoio analítico nos domínios da sua 
competência aos organismos da União 
criados com base no Título V do Tratado;

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma Unidade Nacional 
encarregada da ligação entre a Europol e as 
autoridades competentes nos 
Estados-Membros, bem como com os 
institutos de formação para agentes com 
funções coercivas. Cada Estado-Membro 
designa um funcionário como chefe da 
Unidade Nacional.

2. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma Unidade Nacional 
encarregada da ligação entre a Europol e as 
autoridades competentes nos 
Estados-Membros. Cada Estado-Membro 
designa um funcionário como chefe da 
Unidade Nacional.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Assegurar com a Europol a 
comunicação e cooperação efetivas de 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros e institutos nacionais de 
formação para agentes com funções 
coercivas nos Estados-Membros;

b) Assegurar com a Europol a 
comunicação e cooperação efetivas de 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros;

Or. en
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Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Capítulo 3

Texto da Comissão Alteração

 FUNÇÕES RELACIONADAS COM A 
FORMAÇÃO DE AGENTES COM 
FUNÇÕES COERCIVAS

Suprimido

 Artigo 9.º
Academia Europol
1. Um departamento no âmbito da 
Europol, denominado Academia Europol, 
tal como criado pelo presente 
regulamento, deve apoiar, desenvolver, 
assegurar e coordenar a formação para 
agentes com funções coercivas, em 
especial nos domínios da luta contra a 
criminalidade grave que afete dois ou 
mais Estados-Membros e do terrorismo, 
da gestão de riscos elevados para a ordem 
pública e de eventos desportivos, de 
planeamento estratégico e comando de 
missões da União sem natureza militar, 
bem como de liderança em matéria 
policial e de competências linguísticas, 
nomeadamente tendo em vista:
a) Aumentar a sensibilização e os 
conhecimentos sobre:
(i) os instrumentos internacionais e da 
União sobre cooperação policial;
(ii) os organismos da União, em 
particular a Europol, a Eurojust e a 
Frontex, o respetivo funcionamento e 
papel;
(iii) os aspetos judiciais da cooperação 
policial e os conhecimentos práticos sobre 
o acesso a canais de informação;
b) Incentivar o desenvolvimento da 
cooperação regional e bilateral entre 
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Estados-Membros e entre 
Estados-Membros e países terceiros;
c) Tratar domínios temáticos criminais ou 
policiais específicos sempre que a 
formação a nível da União constitua uma 
mais-valia;
d) Conceber programas específicos 
comuns de formação para agentes com 
funções coercivas visando a sua 
participação em missões civis da União;
e) Apoiar os Estados-Membros na 
realização de atividades bilaterais de 
reforço das capacidades em matéria de 
aplicação da lei em países terceiros;
f) Formar formadores e contribuir para 
melhorar a aprendizagem e o intercâmbio 
de boas práticas.
2. A Academia Europol deve elaborar e 
atualizar regularmente as ferramentas e 
metodologias de aprendizagem, 
aplicando-as numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, a fim de 
reforçar as competências dos agentes com 
funções coercivas. A Academia Europol 
deve avaliar os resultados dessas ações, 
tendo em vista melhorar a qualidade, a 
coerência e a eficácia de ações futuras.
 Artigo 10.º
Atribuições da Academia Europol
1. A Academia Europol prepara as 
análises das necessidades estratégicas 
plurianuais e os programas de 
aprendizagem plurianuais.
2. A Academia Europol desenvolve e 
realiza atividades de formação e material 
didático, nomeadamente:
a) Cursos, seminários, conferências, 
atividades de aprendizagem com base na 
Internet;
b) Programas comuns para sensibilizar, 
colmatar lacunas e/ou facilitar uma 
abordagem comum do fenómeno da 
criminalidade transnacional;
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c) Módulos de formação graduados de 
acordo com fases ou níveis progressivos 
de complexidade das competências 
necessárias a um grupo-alvo específico e 
direcionados para uma determinada 
região geográfica, um domínio temático 
específico da atividade criminosa ou um 
conjunto específico de competências 
profissionais;
d) Programas de intercâmbio e 
destacamento de agentes com funções 
coercivas no âmbito de uma abordagem 
da formação em termos operacionais.
3. Para garantir uma política de formação 
europeia coerente visando apoiar missões 
civis e reforçar as capacidades em países 
terceiros, a Academia Europol deve:
a) Avaliar o impacto das políticas e 
iniciativas existentes na UE em matéria
de formação policial;
b) Desenvolver e assegurar a formação 
destinada a preparar agentes com funções 
coercivas dos Estados-Membros para 
participarem em missões civis, incluindo a 
aquisição das competências linguísticas 
necessárias;
c) Desenvolver e assegurar a formação de 
agentes com funções coercivas de países 
terceiros, em especial de países que são 
candidatos à adesão à União;
d) Gerir fundos de assistência externa da 
União destinados a ajudar países terceiros 
no reforço das suas capacidades em 
domínios relevantes, em consonância com 
as prioridades da União.
4. A Academia Europol deve promover o 
reconhecimento mútuo da formação 
policial nos Estados-Membros e as 
normas de qualidade europeias existentes 
na matéria.
 Artigo 11.º
Investigação pertinente para a formação
1. A Academia Europol deve contribuir 
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para o desenvolvimento da investigação 
pertinente para as atividades de formação 
abrangidas por este capítulo.
2. A Academia Europol deve promover e 
estabelecer parcerias com organismos da 
União e instituições académicas públicas 
e privadas, bem como incentivar a criação 
de parcerias sólidas entre as 
universidades e os institutos de formação 
policial nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O Comité Científico para a Formação 
em conformidade com o artigo 20.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se necessário, um conselho executivo, 
em conformidade com os artigos 21.º e 
22.º.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a redundância das atribuições do conselho executivo e das do conselho de 
administração, a relatora considera que o conselho executivo não é necessário.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Adotar regras sobre a prevenção e a 
gestão de conflitos de interesses no que diz 
respeito aos seus membros, bem como aos 
membros do Comité Científico para a 
Formação;

(h) Adotar regras sobre a prevenção e a 
gestão de conflitos de interesses no que diz 
respeito aos seus membros;

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Nomear os membros do Comité 
Científico para a Formação;

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) Assegura o seguimento adequado das 
conclusões e recomendações resultantes de 

(o) Assegura o seguimento adequado das 
conclusões e recomendações resultantes de 
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relatórios de auditoria e avaliações, 
internos ou externos, bem como de 
inquéritos do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF);

relatórios de auditoria, internos ou 
externos, do Tribunal de Contas e 
resultantes dos inquéritos efetuados pelo
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF), transmitindo à autoridade 
orçamental todas as informações 
pertinentes sobre os resultados dos 
processos de avaliação;

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das competências da 
Comissão, do conselho de administração 
ou do conselho executivo, o diretor 
executivo deve desempenhar as suas 
funções com independência e não solicita 
nem aceita instruções de qualquer governo 
ou outro organismo.

2. Sem prejuízo das competências da 
Comissão ou do conselho de 
administração, o diretor executivo deve 
desempenhar as suas funções com 
independência e não solicita nem aceita 
instruções de qualquer governo ou outro 
organismo.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a redundância das atribuições do conselho executivo e das do conselho de 
administração, a relatora considera que o conselho executivo não é necessário.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Elaborar um plano de ação na 
sequência das conclusões de relatórios de 
auditoria e avaliações, internas ou externas, 
bem como dos inquéritos do Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF), 
devendo prestar informações sobre os 
progressos realizados duas vezes por ano à 

(f) Elaborar um plano de ação para 
acompanhar as conclusões de relatórios de 
auditoria e avaliações, internas ou externas, 
bem como os inquéritos do OLAF, 
devendo prestar informações sobre os 
progressos realizados duas vezes por ano à 
Comissão e regularmente ao conselho de 
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Comissão e regularmente ao conselho de 
administração;

administração;

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Elaborar uma estratégia antifraude para 
a Europol e apresentá-la ao conselho de 
administração para aprovação;

(h) Elaborar um a estratégia antifraude e 
uma estratégia de prevenção e gestão de 
conflitos de interesses para a Europol e 
apresentá-la ao conselho de administração 
para aprovação;

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Capítulo 4 – Secção 3

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Capítulo 4 – Secção 4

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a redundância das atribuições do conselho executivo e das do conselho de 
administração, a relatora considera que o conselho executivo não é necessário.

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 27 – título

Texto da Comissão Alteração

 Acesso da Eurojust e do OLAF às 
informações da Europol

Acesso da Eurojust às informações da 
Europol

Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Europol deve tomar todas as medidas 
adequadas para que a Eurojust e o 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF), no âmbito dos respetivos 
mandatos, disponham do acesso e da 
possibilidade de consultar todas as 
informações que tenham sido fornecidas 
para as finalidades referidas no artigo 24.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), sem prejuízo do 
direito dos Estados-Membros, organismos 
da União, países terceiros e organizações 
internacionais indicarem restrições ao 
acesso e à utilização desses dados. A 
Europol deve ser informada sempre que 
uma consulta efetuada pela Eurojust ou 
pelo OLAF revele existir uma 
correspondência com informações tratadas 
pela Europol.

1. A Europol deve tomar todas as medidas 
adequadas para que a Eurojust, no âmbito 
do respetivo mandato, disponha do acesso 
e da possibilidade de consultar todas as 
informações que tenham sido fornecidas 
para as finalidades referidas no artigo 24.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), sem prejuízo do 
direito dos Estados-Membros, organismos 
da União, países terceiros e organizações 
internacionais indicarem restrições ao 
acesso e à utilização desses dados. A 
Europol deve ser informada sempre que 
uma consulta efetuada pela Eurojust revele 
existir uma correspondência com 
informações tratadas pela Europol.
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Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Europol deve tomar todas as medidas 
adequadas para que a Eurojust e o OLAF, 
no âmbito dos respetivos mandatos, 
disponham do acesso indireto com base no 
sistema de respostas positivas/negativas a 
informações fornecidas para as finalidades 
referidas no artigo 24.º, n.º 1, alínea c), sem 
prejuízo de eventuais restrições indicadas 
por Estados-Membros, organismos da 
União, países terceiros ou organizações 
internacionais que tenham fornecido tais 
informações, em conformidade com o 
artigo 25.º, n.º 2. Em caso de resposta 
positiva, a Europol deve iniciar o 
procedimento de partilha da informação 
gerada por uma resposta positiva, em 
conformidade com a decisão do Estado-
Membro, organismo da União, país terceiro 
ou organização internacional que forneceu 
essa informação à Europol.

2. A Europol deve tomar todas as medidas 
adequadas para que a Eurojust, no âmbito 
do respetivo mandato, disponha do acesso 
indireto com base no sistema de respostas 
positivas/negativas a informações 
fornecidas para as finalidades referidas no 
artigo 24.º, n.º 1, alínea c), sem prejuízo de 
eventuais restrições indicadas por 
Estados-Membros, organismos da União, 
países terceiros ou organizações 
internacionais que tenham fornecido tais 
informações, em conformidade com o 
artigo 25.º, n.º 2. Em caso de resposta 
positiva, a Europol deve iniciar o 
procedimento de partilha da informação 
gerada por uma resposta positiva, em 
conformidade com a decisão do Estado-
Membro, organismo da União, país terceiro 
ou organização internacional que forneceu 
essa informação à Europol.

Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A consulta de informações em 
conformidade com os n.ºs 1 e 2, só deve 
ser feita com a finalidade de identificar se 
as informações disponíveis na Eurojust ou 
no OLAF, respetivamente, correspondem 
às informações tratadas na Europol.

3. A consulta de informações em 
conformidade com os n.ºs 1 e 2, só deve 
ser feita com a finalidade de identificar se 
as informações disponíveis na Eurojust 
correspondem às informações tratadas na 
Europol.

Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Europol só deve permitir a consulta 
em conformidade com os n.os 1 e 2, depois 
de obter da Eurojust informações sobre os 
membros nacionais, os adjuntos, os 
assistentes e os membros do seu pessoal, 
bem como sobre o pessoal do OLAF, que 
foram devidamente autorizados a realizar 
essa consulta.

4. A Europol só deve permitir a consulta 
em conformidade com os n.ºs 1 e 2, depois 
de obter da Eurojust informações sobre os 
membros nacionais, os adjuntos, os 
assistentes e os membros do seu pessoal 
que foram devidamente autorizados a 
realizar essa consulta.

Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Se, durante as atividades de tratamento 
de informações pela Europol em relação a 
determinada investigação, a Europol ou um 
Estado-Membro identificar a necessidade 
de coordenação, cooperação ou apoio em 
conformidade com o mandato da Eurojust 
ou do OLAF, a Europol deve notificá-los 
desse facto e dar início ao procedimento de 
partilha das informações, de acordo com a 
decisão do Estado-Membro que forneceu 
as informações. Nesse caso, a Eurojust ou 
o OLAF devem estabelecer consultas com
a Europol.

5. Se, durante as atividades de tratamento 
de informações pela Europol em relação a 
determinada investigação, a Europol ou um 
Estado-Membro identificar a necessidade 
de coordenação, cooperação ou apoio em 
conformidade com o mandato da Eurojust,
a Europol deve notificá-los desse facto e 
dar início ao procedimento de partilha das 
informações, de acordo com a decisão do 
Estado-Membro que forneceu as 
informações. Nesse caso, a Eurojust deve 
consultar a Europol.

Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Eurojust, incluindo o colégio, os 
membros nacionais, os adjuntos, os 
assistentes e os membros do seu pessoal, 
bem como o OLAF, devem respeitar 
qualquer restrição de acesso ou de 
utilização, geral ou específica, indicada por 
Estados-Membros, organismos da União, 
países terceiros e organizações 
internacionais, em conformidade com o 
artigo 25.º, n.º 2.

6. A Eurojust, incluindo o colégio, os 
membros nacionais, os adjuntos, os 
assistentes e os membros do seu pessoal, 
deve respeitar qualquer restrição de acesso 
ou de utilização, geral ou específica, 
indicada por Estados-Membros, 
organismos da União, países terceiros e 
organizações internacionais, em 
conformidade com o artigo 25.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Os artigos 88.º, n.º 2, alínea b), e 85.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
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Europeia fazem referência à relação especial entre a Europol e a Eurojust. A mesma 
reciprocidade não se aplica ao OLAF.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida necessária ao exercício das 
suas funções, a Europol pode estabelecer e 
manter relações de cooperação com 
organismos da União, em conformidade 
com os objetivos dos mesmos, com 
autoridades policiais de países terceiros, 
institutos de formação policial de países 
terceiros, organizações internacionais e 
organismos privados.

1. Na medida necessária ao exercício das 
suas funções, a Europol pode estabelecer e 
manter relações de cooperação com 
organismos da União, em conformidade 
com os objetivos dos mesmos, com 
autoridades policiais de países terceiros, 
organizações internacionais e organismos 
privados.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os convénios de ordem prática adotados 
em conformidade com o artigo 31.º, n.º 1.

b) Os convénios de ordem prática adotados 
em conformidade com o artigo 31.º, n.º 1, e 
as notificações quando o diretor executivo 
aplicar o artigo 31.º, n.º2.

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. O diretor executivo é assistido por 
quatro diretores executivos adjuntos, 
incluindo um responsável pela formação. 
O diretor executivo adjunto para a 
formação é responsável pela gestão da 
Academia Europol e das suas atividades. 
O diretor executivo define as atribuições 
dos outros diretores.

1. O diretor executivo é assistido por três
diretores executivos adjuntos. As 
atribuições dos diretores executivos 
adjuntos são definidas pelo diretor 
executivo.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As regras financeiras aplicáveis à 
Europol são adotadas pelo conselho de 
administração, após consulta da Comissão. 
Estas regras só podem divergir do 
[Regulamento Financeiro Quadro] se as 
exigências específicas do funcionamento 
da Europol o impuserem, sob reserva do 
consentimento prévio da Comissão.

1. As regras financeiras aplicáveis à 
Europol são adotadas pelo conselho de 
administração, após consulta da Comissão. 
Estas regras só podem divergir do 
[Regulamento Financeiro Quadro] se as 
exigências específicas do funcionamento 
da Europol o impuserem, sob reserva do 
consentimento prévio da Comissão; se essa 
divergência ocorrer, o Parlamento 
Europeu deve ser notificado.

Or. en

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devido à especificidade dos membros 
da rede dos institutos nacionais de 
formação que são as únicas entidades 
com características específicas e 
competências técnicas para realizar ações 

Suprimido
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de formação relevantes, esses membros 
podem receber subvenções sem 
necessidade de convites à apresentação de 
propostas, em conformidade com o 
artigo 190.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012da Comissão.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Europol deve publicar na sua 
página na Internet uma lista dos membros 
do conselho de administração e dos 
peritos externos e internos, juntamente 
com os respetivos currículos e declarações 
de interesses; as atas das reuniões do 
conselho de administração devem ser 
publicadas sistematicamente; a Europol 
pode limitar, de forma temporária ou 
permanente, a publicação de documentos, 
se houver o risco de esta comprometer o 
desempenho das suas missões, tendo em 
conta os deveres de sigilo e de 
confidencialidade;

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, é a sucessora jurídica geral 

1. A Europol, tal como criada pelo presente 
regulamento, é a sucessora jurídica geral 
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relativamente a todos os contratos 
celebrados, responsabilidades contraídas e 
património adquirido pela Europol criada 
pela Decisão 2009/371/JAI, bem como 
pela CEPOL criada pela Decisão 
2005/681/JAI.

relativamente a todos os contratos 
celebrados, responsabilidades contraídas e 
património adquirido pela Europol criada 
pela Decisão 2009/371/JAI.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento não afeta a 
eficácia jurídica de acordos concluídos 
pela CEPOL, criada pela Decisão 
2005/681/JAI, anteriormente à data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao disposto no n.º 3, o 
acordo relativo à sede concluído com base 
na Decisão 2005/681/JAI deixa de vigorar 
na data de aplicação do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mandato dos membros do conselho 
de administração da CEPOL, estabelecido 
com base no artigo 10.º da Decisão 
2005/681/JAI, termina em [data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento].

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O diretor da CEPOL nomeado com 
base no artigo 11.º, n.º 1, da Decisão 
2005/681/JAI, desempenha, durante o 
período remanescente do seu mandato, as 
funções do diretor executivo adjunto da 
Europol para a formação. As outras 
condições do seu contrato permanecem 
inalteradas. Se o mandato terminar após 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento], mas antes [data de 
aplicação do presente regulamento], é 
prorrogado automaticamente até um ano 
após a data de aplicação do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita a cada um dos três 
exercícios orçamentais seguintes à 
entrada em vigor do presente 
regulamento, são reservados pelo menos 8 
milhões de EUR das despesas 
operacionais para a formação, tal como 
descrito no capítulo III.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento substitui e 
revoga a Decisão 2009/371/JAI e a 
Decisão 2005/681/JAI.

1. O presente regulamento substitui e 
revoga a Decisão 2009/371/JAI.

2. As referências às decisões substituídas
devem entender-se como sendo feitas ao 
presente regulamento.

2. As referências à decisão substituída
devem entender-se como sendo feitas ao 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 60
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as medidas legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI e da 
Decisão 2005/681/JAI são revogadas com 
efeitos a partir da data de aplicação do 
presente regulamento.

1. Todas as medidas legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI são 
revogadas com efeitos a partir da data de 
aplicação do presente regulamento

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todas as medidas não legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e da Decisão 2005/681/JAI, que 
cria a CEPOL, devem manter se em vigor 
após [a data de aplicação do presente 
regulamento], salvo decisão em contrário 
do conselho de administração da Europol 
para dar execução ao presente 
regulamento.

2. Todas as medidas não legislativas de 
execução da Decisão 2009/371/JAI, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), devem manter-se em vigor após 
[a data de aplicação do presente 
regulamento], salvo decisão em contrário 
do conselho de administração da Europol 
para dar execução ao presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A relatora não apoia a fusão da Europol e da CEPOL.


