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AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind Agenția Uniunii Europene pentru 
cooperare și formare în materie de aplicare 
a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 
2009/371/JAI și 2005/681/JAI

privind Agenția Uniunii Europene pentru 
cooperare în materie de aplicare a legii 
(Europol) și de abrogare a Deciziei
2009/371/JAI

Or. en

Justificare

Fuziunea dintre Europol și CEPOL ridică o serie de probleme în ceea ce privește efectele 
sale asupra îndeplinirii sarcinilor principale ale celor două agenții. Raportoarea susține 
crearea unui sistem de acordare a unui sprijin tehnic între cele două agenții, însă nu susține 
fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 88 și articolul 87 alineatul (2) 
litera (b),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 88,

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Colegiul European de Poliție 
(„CEPOL”) a fost instituit prin Decizia 
2005/681/JAI pentru a facilita cooperarea 
între forțele naționale de poliție prin 
organizarea și coordonarea activităților 
de formare cu o dimensiune polițienească 
europeană.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „Programul de la Stockholm – O 
Europă deschisă și sigură în serviciul 
cetățenilor și pentru protecția acestora” 
invită Europol să evolueze și să devină „un 
centru pentru schimbul de informații între 
autoritățile care asigură respectarea 
aplicării legii din statele membre, un 
furnizor de servicii și o platformă pentru 
serviciile de respectare a aplicării legii”. Pe 
baza unei evaluări a funcționării Europol, 
îmbunătățirea în continuare a eficacității 
sale operaționale este necesară pentru 
realizarea acestui obiectiv. Programul de 
la Stockholm stabilește, de asemenea, 
obiectivul de a crea o cultură europeană 
veritabilă în domeniul respectării aplicării 
legii prin instituirea de programe 
europene de formare și de schimb pentru 

(4) „Programul de la Stockholm – O 
Europă deschisă și sigură în serviciul 
cetățenilor și pentru protecția acestora” 
invită Europol să evolueze și să devină „un 
centru pentru schimbul de informații între 
autoritățile care asigură respectarea 
aplicării legii din statele membre, un 
furnizor de servicii și o platformă pentru 
serviciile de respectare a aplicării legii”. Pe 
baza unei evaluări a funcționării Europol, 
îmbunătățirea în continuare a eficacității 
sale operaționale este necesară pentru 
realizarea acestui obiectiv.
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întregul personal cu competențe în 
materie de aplicare a legii la nivel 
național și la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rețelele infracționale și teroriste la 
scară largă reprezintă o amenințare 
semnificativă la adresa securității interne a 
Uniunii, precum și a siguranței și bunăstării 
cetățenilor săi. Evaluările disponibile 
privind amenințările arată că grupurile 
infracționale devin din ce în ce mai mult 
poliinfracționale și operează 
transfrontalier. Prin urmare, este necesar ca 
autoritățile naționale de aplicare a legii să 
coopereze din ce în ce mai strâns cu 
omologii din alte state membre. În acest 
context, este necesar să se furnizeze 
Europol mijloacele necesare pentru a 
susține în mai mare măsură statele membre 
în ceea ce privește prevenirea 
criminalității, efectuarea de analize și 
desfășurarea de anchete în întreaga Uniune. 
Această necesitate a fost confirmată, de 
asemenea, în evaluările Deciziilor 
2009/371/JAI și 2005/681/JAI.

(5) Rețelele infracționale și teroriste la 
scară largă reprezintă o amenințare 
semnificativă la adresa securității interne a 
Uniunii, precum și a siguranței și bunăstării 
cetățenilor săi. Evaluările disponibile 
privind amenințările arată că grupurile 
infracționale devin din ce în ce mai mult 
poliinfracționale și operează 
transfrontalier. Prin urmare, este necesar ca 
autoritățile naționale de aplicare a legii să 
coopereze din ce în ce mai strâns cu 
omologii din alte state membre. În acest 
context, este necesar să se furnizeze 
Europol mijloacele necesare pentru a 
susține în mai mare măsură statele membre 
în ceea ce privește prevenirea 
criminalității, efectuarea de analize și 
desfășurarea de anchete în întreaga Uniune. 
Această necesitate a fost confirmată, de 
asemenea, în evaluarea Deciziei 
2009/371/JAI.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Întrucât abordarea comună prevede 
atât posibilitatea de a desființa agențiile, 
cât și posibilitatea de a le fuziona. 
Întrucât ar trebui să fie luată în 
considerare fuzionarea agențiilor în cazul 
în care sarcinile lor respective se 
suprapun, în cazul în care pot fi avute în 
vedere sinergii sau în cazul în care 
agențiile ar fi mai eficiente dacă ar face 
parte dintr-o structură mai mare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Întrucât, în cazul Europol și CEPOL, 
fuziunea ridică probleme importante 
existând posibilitatea ca tratatul să nu 
ofere temeiul juridic necesar pentru ca 
Europol să efectueze sarcini de formare, 
ca bugetul rezervat pentru formare să 
necesite linii bugetare dedicate și separate 
pentru ambele sarcini, posibilitatea unui  
risc semnificativ ca fuziunea să afecteze 
sarcinile principale ale ambelor agenții, și 
ca economiile preconizate în urma unei 
posibile fuziuni să nu includă nici 
resursele suplimentare de care are nevoie 
Europol pentru a-și îndeplini noile 
sarcini, nici costul reducerii performanței 
agențiilor fuzionate;

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Întrucât menținerea Europol și 
CEPOL ca agenții separate pare 
rezonabilă, ar trebui stabilite posibile 
sinergii între ele în domenii precum:
(a) sprijinul tehnic în pregătirea bugetului 
anual, a documentului de programare 
care conține programarea anuală și 
multianuală și planul de gestionare;
(b) sprijinul tehnic pentru recrutarea 
personalului și gestionarea carierelor;
(c) serviciile de securitate;
(d) serviciile în domeniul tehnologiei 
informației;
(e) serviciile de gestiune financiară, de 
contabilitate și de audit;
(f) orice alte servicii de interes comun.
Conținutul sinergiilor ar putea fi stabilit 
în cadrul unui acord sau inclus în 
activitățile rețelei agențiilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de legăturile existente 
între atribuțiile Europol și CEPOL, 
integrarea și raționalizarea funcțiilor 
celor două agenții ar consolida 
eficacitatea activității operaționale, 

eliminat



PE514.840v03-00 8/37 PA\1003166RO.doc

RO

relevanța activității formării și eficiența 
cooperării polițienești la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Deciziile 2009/371/JAI și 
2005/681/JAI ar trebui, prin urmare, să fie 
abrogate și înlocuite cu prezentul 
regulament, care se bazează pe lecțiile 
învățate din punerea în aplicare a ambelor 
decizii. Europol, astfel cum este instituit 
prin prezentul regulament, ar trebui să 
înlocuiască și să preia funcțiile Europol și 
CEPOL, astfel cum sunt prevăzute de cele 
două decizii abrogate.

(7) Decizia 2009/371/JAI ar trebui, prin 
urmare, să fie abrogată și înlocuită cu 
prezentul regulament, care se bazează pe 
lecțiile învățate din punerea în aplicare a 
deciziei. Europol, astfel cum este instituit 
prin prezentul regulament, ar trebui să 
înlocuiască și să preia funcțiile Europol, 
astfel cum sunt prevăzute de decizia 
abrogată.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Europol ar trebui să asigure o formare 
de calitate superioară, mai coerentă și mai 
consecventă pentru toate tipurile de 
personal responsabil cu aplicarea legii,
într-un cadru clar în conformitate cu 
nevoile identificate în materie de formare.

eliminat

Or. en
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Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În vederea asigurării unei cooperări 
eficace între Europol și statele membre, în 
fiecare stat membru ar trebui să se 
înființeze o unitate națională. Aceasta ar 
trebui să fie punctul principal de legătură 
între autoritățile naționale de aplicare a 
legii, institutele de formare și Europol. 
Pentru a asigura un schimb de informații 
continuu și eficace între Europol și 
unitățile naționale și pentru a facilita 
cooperarea acestora, fiecare unitate 
națională ar trebui să detașeze cel puțin un 
ofițer de legătură la Europol.

(12) În vederea asigurării unei cooperări 
eficace între Europol și statele membre, în 
fiecare stat membru ar trebui să se 
înființeze o unitate națională. Aceasta ar 
trebui să fie punctul principal de legătură 
între autoritățile naționale de aplicare a 
legii și Europol. Pentru a asigura un 
schimb de informații continuu și eficace 
între Europol și unitățile naționale și pentru 
a facilita cooperarea acestora, fiecare 
unitate națională ar trebui să detașeze cel 
puțin un ofițer de legătură la Europol.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În vederea asigurării unei formări de 
înaltă calitate, coerente și consecvente în 
materie de aplicare a legii la nivelul 
Uniuni, Europol ar trebui să acționeze în 
conformitate cu politica Uniunii privind 
formarea în domeniul aplicării legii. 
Formarea la nivelul Uniunii ar trebui să 
fie disponibilă pentru toate tipurile de 
personal responsabil cu aplicarea legii. 

eliminat
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Europol ar trebui să asigure că formarea 
este evaluată, iar concluziile rezultate în 
urma evaluărilor privind nevoile în 
materie de formare sunt încorporate în 
activitatea de planificare pentru 
reducerea suprapunerilor. Europol ar 
trebui să promoveze recunoașterea în 
statele membre a formării furnizate la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia și statele membre ar trebui să 
fie reprezentate în cadrul Consiliului de 
administrație al Europol pentru a 
supraveghea cu eficacitate activitatea 
acestuia. În scopul de a reflecta dublul 
mandat al noii agenții, sprijin operațional 
și formare în materie de aplicare a legii, 
membrii titulari ai Consiliului de 
administrație ar trebui să fie numiți pe 
baza cunoștințelor lor privind cooperarea 
în domeniul aplicării legii, în timp ce 
membrii supleanți ar trebui să fie numiți 
pe baza cunoștințelor lor referitoare la 
formarea personalului responsabil cu 
aplicarea legii. Membrii supleanți ar 
trebui să acționeze în calitate de membri 
titulari în absența acestora și ori de câte 
ori au loc discuții sau se iau hotărâri 
referitoare la formare. Consiliul de 
administrație ar trebui să fie consiliat de 
un comitet științific în ceea ce privește 
aspectele tehnice în materie de formare.

(16) Comisia și statele membre ar trebui să 
fie reprezentate în cadrul Consiliului de 
administrație al Europol pentru a 
supraveghea cu eficacitate activitatea 
acestuia.

Or. en
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Justificare
Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Consiliului de administrație ar trebui 
să i se acorde competențele necesare, în 
special cu privire la stabilirea bugetului, 
verificarea executării acestuia, adoptarea 
normelor financiare și a documentelor de 
planificare corespunzătoare, instituirea 
unor proceduri de lucru transparente pentru 
luarea deciziilor de către directorul 
executiv al Europol și adoptarea raportului 
anual de activitate. Acesta ar trebui să 
exercite competențele de autoritate 
împuternicită să facă numiri în ceea ce 
privește personalul agenției, inclusiv 
directorul executiv. Pentru raționalizarea 
procesului de luare a deciziilor și pentru 
consolidarea supravegherii gestionării 
administrative și bugetare, Consiliul de 
administrație ar trebui să aibă, de 
asemenea, dreptul de a institui un comitet 
executiv.

(17) Consiliului de administrație ar trebui 
să i se acorde competențele necesare, în 
special cu privire la stabilirea bugetului, 
verificarea executării acestuia, adoptarea 
normelor financiare și a documentelor de 
planificare corespunzătoare, adoptarea de 
măsuri pentru protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii și combaterea 
fraudei, precum și adoptarea de norme 
pentru prevenirea și gestionarea 
conflictelor de interese, instituirea unor 
proceduri de lucru transparente pentru 
luarea deciziilor de către directorul 
executiv al Europol și adoptarea raportului 
anual de activitate. Acesta ar trebui să 
exercite competențele de autoritate 
împuternicită să facă numiri în ceea ce 
privește personalul agenției, inclusiv 
directorul executiv.

Or. en

Justificare

Având în vedere redundanța dintre sarcinile efectuate de comitetul executiv și cele deja 
asumate de Consiliul de administrație, raportoarea consideră că comitetul executiv nu este 
necesar.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În vederea consolidării cooperării (23) În vederea consolidării cooperării 
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operaționale între agenții și, în special, în 
vederea stabilirii de legături între datele 
aflate deja în posesia diferitelor agenții, 
Europol ar trebui să acorde Eurojust și 
Oficiului European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) dreptul de a avea acces la datele 
pe care le deține și de a efectua căutări în 
acestea.

operaționale între agenții și, în special, în 
vederea stabilirii de legături între datele 
aflate deja în posesia diferitelor agenții, 
Europol ar trebui să acorde Eurojust 
dreptul de a avea acces la datele pe care le 
deține și de a efectua căutări în acestea.

Or. en

Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Europol ar trebui să întrețină relații de 
cooperare cu alte organisme ale Uniunii, 
autorități de aplicare a legii și institute de 
formare în materie de aplicare a legii din 
țări terțe, organizații internaționale și părți 
private, în măsura necesară pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale.

(24) Europol ar trebui să întrețină relații de 
cooperare cu alte organisme ale Uniunii, 
autorități de aplicare a legii din țări terțe, 
organizații internaționale și părți private, în 
măsura necesară pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Europol, astfel cum este instituit prin 
prezentul regulament, înlocuiește și 

(57) Europol, astfel cum este instituit prin 
prezentul regulament, înlocuiește și 



PA\1003166RO.doc 13/37 PE514.840v03-00

RO

succede Europol, astfel cum a fost instituit 
prin Decizia 2009/371/JAI, și CEPOL, 
astfel cum a fost instituit prin Decizia 
2005/681/JAI. Prin urmare, Europol ar 
trebui să fie succesorul legal al tuturor 
contractelor acestora, inclusiv contractele 
de muncă, obligațiile asumate și bunurile 
achiziționate. Acordurile internaționale 
încheiate de Europol, astfel cum a fost 
instituit în baza Deciziei 2009/371/JAI, și 
CEPOL, astfel cum a fost instituit în baza 
Deciziei 2005/681/JAI, ar trebui să rămână 
în vigoare, cu excepția Acordului privind 
sediul încheiat de CEPOL.

succede Europol, astfel cum a fost instituit 
prin Decizia 2009/371/JAI. Prin urmare, 
Europol ar trebui să fie succesorul legal al 
tuturor contractelor acestora, inclusiv 
contractele de muncă, obligațiile asumate 
și bunurile achiziționate. Acordurile 
internaționale încheiate de Europol, astfel 
cum a fost instituit în baza Deciziei 
2009/371/JAI, ar trebui să rămână în 
vigoare.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a permite Europol să 
îndeplinească în continuare sarcinile 
Europol, astfel cum a fost instituit în baza 
Deciziei 2009/371/JAI, și sarcinile 
CEPOL, astfel cum a fost instituit prin 
Decizia 2005/681/JAI, la nivelul maxim al 
capacităților sale, ar trebui să se prevadă 
măsuri tranzitorii, în special în ceea ce 
privește Consiliul de administrație,
directorul executiv și rezervarea unei părți 
din bugetul Europol pentru activități de 
formare timp de trei ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

(58) Pentru a permite Europol să 
îndeplinească în continuare sarcinile 
Europol, astfel cum a fost instituit în baza 
Deciziei 2009/371/JAI la nivelul maxim al 
capacităților sale, ar trebui să se prevadă 
măsuri tranzitorii, în special în ceea ce 
privește Consiliul de administrație și 
directorul executiv.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume instituirea unei 
entități responsabile de cooperarea și 
formarea în materie de aplicare a legii la 
nivelul Uniunii, nu poate fi îndeplinit într-o 
măsură suficientă de statele membre și, 
prin urmare, datorită dimensiunii și 
efectelor acțiunii, poate fi îndeplinit mai 
bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivului respectiv.

(59) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume instituirea unei 
entități responsabile de cooperarea în 
materie de aplicare a legii la nivelul 
Uniunii, nu poate fi îndeplinit într-o 
măsură suficientă de statele membre și, 
prin urmare, datorită dimensiunii și 
efectelor acțiunii, poate fi îndeplinit mai 
bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
îndeplinirea obiectivului respectiv.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea Agenției Uniunii Europene 
pentru cooperare și formare în materie de 
aplicare a legii

Instituirea Agenției Uniunii Europene 
pentru cooperare în materie de aplicare a 
legii

Or. en
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Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie Agenția Uniunii Europene 
pentru cooperare și formare în materie de 
aplicare a legii (Europol) pentru a 
îmbunătăți cooperarea reciprocă între 
autoritățile de aplicare a legii în Uniunea 
Europeană, pentru a consolida și a susține 
acțiunile acestora, precum și pentru a 
pune în aplicare o politică europeană 
coerentă în domeniul formării.

(1) Se instituie Agenția Uniunii Europene 
pentru cooperare și formare în materie de 
aplicare a legii (Europol) pentru a 
îmbunătăți cooperarea reciprocă între 
autoritățile de aplicare a legii în Uniunea 
Europeană, pentru a consolida și a susține 
acțiunile acestora.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Europol, astfel cum este instituit prin 
prezentul regulament, înlocuiește și 
succede Europol, astfel cum a fost instituit 
prin Decizia 2009/371/JAI, și CEPOL, 
astfel cum a fost instituit prin Decizia 
2005/681/JAI.

(2) Europol, astfel cum este instituit prin 
prezentul regulament, înlocuiește și 
succede Europol, astfel cum a fost instituit 
prin Decizia 2009/371/JAI.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Europol sprijină, dezvoltă, desfășoară 
și coordonează activități de formare 
pentru personalul responsabil cu 
aplicarea legii.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(i) sprijinirea, dezvoltarea, desfășurarea, 
coordonarea și punerea în aplicare de 
activități de formare pentru personalul 
responsabil cu aplicarea legii în 
cooperare cu rețeaua de institute de 
formare în statele membre, astfel cum se 
prevede în capitolul III;

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) furnizarea către organismele Uniunii 
instituite în baza titlului V din tratat și 
către Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) de date operative în 
materie penală și de sprijin analitic în 
domeniile care sunt de competența 
acestora;

(j) furnizarea către organismele Uniunii 
instituite în baza titlului V din tratat de date 
operative în materie penală și de sprijin 
analitic în domeniile care sunt de 
competența acestora;

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru instituie sau 
desemnează o unitate națională care este 
organismul de legătură între Europol și 
autoritățile competente în statele membre, 
precum și cu institutele de formare pentru 
personalul responsabil cu aplicarea legii. 
Fiecare stat membru numește un funcționar 

(2) Fiecare stat membru instituie sau 
desemnează o unitate națională care este 
organismul de legătură între Europol și 
autoritățile competente din statele membre. 
Fiecare stat membru numește un funcționar 
în calitate de șef al unității naționale.
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în calitate de șef al unității naționale.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigură comunicarea și cooperarea 
eficace cu Europol a tuturor autorităților 
competente relevante ale statelor membre 
și institutele de formare pentru personalul 
responsabil cu aplicarea legii din statele 
membre;

(b) asigură comunicarea și cooperarea 
eficace cu Europol a tuturor autorităților 
competente relevante ale statelor membre;

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Capitolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

SARCINI REFERITOARE LA 
FORMAREA PERSONALULUI 
RESPONSABIL CU APLICAREA LEGII

eliminat

Articolul 9
Academia Europol
(1) Un departament din cadrul Europol, 
denumit Academia Europol, astfel cum 
este instituit prin prezentul regulament, 
sprijină, dezvoltă, desfășoară și 
coordonează activități de formare pentru 
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personalul responsabil cu aplicarea legii, 
în special în domeniile privind lupta 
împotriva criminalității grave care 
afectează două sau mai multe state 
membre și a terorismului, gestionarea 
evenimentelor care prezintă un risc ridicat 
pentru ordinea publică și a evenimentelor 
sportive, planificarea strategică și 
comanda misiunilor nemilitare ale 
Uniunii, precum și în ceea ce privește 
competențele de conducere în materie de 
aplicare a legii și competențele lingvistice, 
în special, pentru:
(a) creșterea gradului de informare și de 
cunoaștere referitor la:
(i) instrumente internaționale și ale 
Uniunii privind cooperarea în domeniul 
aplicării legii;
(ii) organismele Uniunii, în special 
Europol, Eurojust și Frontex, 
funcționarea și rolul acestora;
(iii) aspecte judiciare ale cooperării în 
domeniul aplicării legii și cunoștințe 
practice cu privire la accesul la canalele 
de informare;
(b) încurajarea dezvoltării cooperării 
regionale și bilaterale între statele 
membre, precum și între statele membre și 
țările terțe;
(c) abordarea unor domenii tematice 
specifice în materie penală sau 
polițienească în care formarea la nivelul 
Uniunii poate contribui cu valoare 
adăugată;
(d) elaborarea de programe comune 
specifice pentru personalul responsabil cu 
aplicarea legii în scopul formării acestuia 
în vederea participării la misiuni civile ale 
Uniunii;
(e) sprijinirea statelor membre în ceea ce 
privește activitățile bilaterale de 
consolidare a capacităților în materie de 
aplicare a legii în țările terțe;
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(f) formarea formatorilor și acordarea de 
asistență în ceea ce privește îmbunătățirea 
bunelor practici în domeniul învățării și 
schimburile de astfel de practici.
(2) Academia Europol dezvoltă și 
actualizează periodic instrumentele și 
metodologiile de învățare și le aplică în 
cadrul unei perspective de învățare pe tot 
parcursul vieții în vederea îmbunătățirii 
competențelor personalului responsabil 
cu aplicarea legii. Academia Europol 
evaluează rezultatele acestor acțiuni în 
vederea consolidării calității, coerenței și 
eficacității acțiunilor viitoare.
Articolul 10
Sarcinile Academiei Europol
(1) Academia Europol elaborează analize 
multianuale privind nevoile strategice în 
materie de formare și programe de 
învățare multianuale.
(2) Academia Europol elaborează și pune 
în aplicare activități de formare și produse 
pentru învățare, printre care se pot 
număra:
(a) cursuri, seminare, conferințe, activități 
bazate pe internet și activități de învățare 
online;
(b) programe comune pentru a crește 
gradul de informare, a remedia lacunele 
și/sau a facilita o abordare comună în 
ceea ce privește fenomenele infracționale 
transfrontaliere;
(c) module de formare structurate în 
funcție de etapele progresive sau 
nivelurile de complexitate ale 
competențelor necesare grupului-țintă 
relevant și axate fie pe o anumită regiune 
geografică, fie pe un domeniu tematic 
specific al activității infracționale sau pe 
un set specific de competențe 
profesionale;
(d) programe de schimb și de detașare a 
personalului responsabil cu aplicarea 
legii în contextul unei abordări a formării 
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bazate pe aspecte operaționale.
(3) În vederea asigurării unei politici 
europene coerente în domeniul formării 
pentru a sprijini misiunile civile și 
consolidarea capacităților în țările terțe, 
Academia Europol:
(a) evaluează impactul politicilor și al 
inițiativelor de formare existente la 
nivelul Uniunii în materie de aplicare a 
legii;
(b) dezvoltă și desfășoară activități de 
formare pentru a pregăti personalul 
responsabil cu aplicarea legii din statele 
membre în vederea participării la misiuni 
civile, inclusiv pentru a-i oferi 
posibilitatea de a dobândi competențe 
lingvistice corespunzătoare;
(c) dezvoltă și desfășoară activități de 
formare pentru personalul responsabil cu 
aplicarea legii din țările terțe, în special 
din țările candidate la aderarea la 
Uniune;
(d) gestionează fondurile de asistență 
externă ale Uniunii alocate pentru a 
acorda asistență țărilor terțe în ceea ce 
privește consolidarea capacităților lor în 
domeniile de politică relevante, în 
conformitate cu prioritățile stabilite ale 
Uniunii.
(4) Academia Europol promovează 
recunoașterea reciprocă a formării în 
materie de aplicare a legii în statele 
membre și a standardelor de calitate 
europene existente în domeniu.
Articolul 11
Cercetare relevantă pentru formare
(1) Academia Europol contribuie la 
dezvoltarea cercetării relevante pentru 
activitățile de formare reglementate de 
prezentul capitol.
(2) Academia Europol promovează și 
instituie un parteneriat cu organisme ale 
Uniunii, precum și cu instituții academice 
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publice și private și încurajează crearea 
unor parteneriate mai strânse între 
universități și institute de formare în 
materie de aplicare a legii în statele 
membre.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un comitet științific pentru formare, în 
conformitate cu articolul 20;

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă este cazul, un comitet executiv, în 
conformitate cu articolele 21 și 22.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere redundanța dintre sarcinile efectuate de comitetul executiv și cele deja 
asumate de Consiliul de administrație, raportoarea consideră că comitetul executiv nu este 
necesar.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) adoptă norme pentru prevenirea și 
gestionarea conflictelor de interese în ceea 
ce privește membrii săi, precum și 
membrii Comitetului științific pentru 
formare;

(h) adoptă norme de prevenire și gestionare 
a conflictelor de interese în cazul 
membrilor săi;

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) numește membrii Comitetului științific 
pentru formare;

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) asigură luarea măsurilor adecvate în 
urma concluziilor și a recomandărilor 
rezultate din rapoarte și evaluări de audit 
interne sau externe, precum și din 
investigațiile efectuate de Oficiul European 

(o) asigură luarea măsurilor adecvate în 
urma concluziilor și a recomandărilor 
rezultate din rapoartele de audit interne 
sau externe ale Curții de Conturi 
Europene și a celor întocmite în urma 
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de Luptă Antifraudă (OLAF); investigațiilor efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
transmite autorității bugetare toate 
informațiile relevante pentru rezultatul 
procedurilor de evaluare;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei, Consiliului de administrație sau 
Comitetului executiv, directorul executiv 
este independent în îndeplinirea 
îndatoririlor sale și nu solicită și nici nu 
acceptă instrucțiuni din partea niciunui 
guvern sau alt organism.

(2) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei sau ale Consiliului de 
administrație, directorul executiv este 
independent în îndeplinirea îndatoririlor 
sale și nu solicită și nici nu acceptă 
instrucțiuni din partea niciunui guvern sau
alt organism.

Or. en

Justificare

Având în vedere redundanța dintre sarcinile efectuate de comitetul executiv și cele deja 
asumate de Consiliul de administrație, raportoarea consideră că comitetul executiv nu este 
necesar.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) elaborarea unui plan de acțiune în urma 
concluziilor rapoartelor și evaluărilor de 
audit interne sau externe, precum și a 
rapoartelor de investigație și a 
recomandărilor în urma investigațiilor 
desfășurate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) și prezentarea unui 

(f) elaborarea unui plan de acțiune în urma 
concluziilor rapoartelor și evaluărilor de 
audit interne sau externe, precum și a 
rapoartelor de investigație și a 
recomandărilor OLAF și prezentarea unui 
raport privind progresele înregistrate 
Comisiei, de două ori pe an, precum și, în 
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raport privind progresele înregistrate către 
Comisie, de două ori pe an, precum și în 
mod periodic către Consiliul de 
administrație;

mod periodic, Consiliului de administrație;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) elaborarea unei strategii antifraudă a 
Europol și înaintarea acesteia, spre 
aprobare, Consiliului de administrație;

(h) elaborarea unei strategii antifraudă și a 
unei strategii de prevenire și de gestionare 
a conflictelor de interese a Europol și 
înaintarea acesteia, spre aprobare, 
Consiliului de administrație;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Capitolul 4 – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Capitolul 4 – secțiunea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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[...] eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere redundanța dintre sarcinile efectuate de comitetul executiv și cele deja 
asumate de Consiliul de administrație, raportoarea consideră că comitetul executiv nu este 
necesar.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul Eurojust și OLAF la informațiile 
Europol

Accesul Eurojust la informațiile Europol

Or. en

Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Europol ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a permite Eurojust 
și Oficiului European de Luptă 
Antifraudă (OLAF), în limitele
mandatelor respective ale acestora, să aibă 
acces la toate informațiile care au fost 
furnizate în scopurile prevăzute la articolul 
24 alineatul (1) literele (a) și (b) și să poată 
efectua căutări în acestea, fără a aduce 
atingere dreptului statelor membre, 
organismelor Uniunii și țărilor terțe și 
organizațiilor internaționale de a indica 

(1) Europol ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a permite Eurojust, 
în limitele mandatului său, să aibă acces la 
toate informațiile care au fost furnizate în 
scopurile prevăzute la articolul 24 alineatul 
(1) literele (a) și (b) și să poată efectua 
căutări în acestea, fără a aduce atingere 
dreptului statelor membre, organismelor 
Uniunii și țărilor terțe și organizațiilor 
internaționale de a indica restricții în ceea 
ce privește accesul la datele respective și 
utilizarea acestora. Europol este informat 
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restricții în ceea ce privește accesul la 
datele respective și utilizarea acestora. 
Europol este informat în cazul în care o 
căutare efectuată de Eurojust sau OLAF
indică existența unei concordanțe cu 
informațiile prelucrate de Europol.

în cazul în care o căutare efectuată de 
Eurojust indică existența unei concordanțe 
cu informațiile prelucrate de Europol.

Or. en

Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Europol ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a permite Eurojust 
și OLAF, în limitele mandatelor respective 
ale acestora, să aibă acces în mod indirect, 
pe baza unui sistem de tip răspuns 
pozitiv/răspuns negativ („hit/no hit”), la 
informațiile furnizate în scopurile 
prevăzute la articolul 24 alineatul (1) litera 
(c), fără a aduce atingere oricăror restricții 
indicate de statele membre, organismele 
Uniunii și țările terțe sau organizațiile 
internaționale care le-au furnizat, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2). 
În cazul unui răspuns pozitiv („hit”), 
Europol inițiază procedura prin care 
informațiile care au generat răspunsul 
pozitiv pot face obiectul unui schimb, în 
conformitate cu decizia statului membru, 
organismului Uniunii, țării terțe sau 
organizației internaționale care a furnizat 
informațiile Europol.

(2) Europol ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a permite Eurojust, 
în limitele mandatului său, să aibă acces 
în mod indirect, pe baza unui sistem de tip 
răspuns pozitiv/răspuns negativ („hit/no 
hit”), la informațiile furnizate în scopurile 
prevăzute la articolul 24 alineatul (1) litera 
(c), fără a aduce atingere oricăror restricții 
indicate de statele membre, organismele 
Uniunii și țările terțe sau organizațiile 
internaționale care le-au furnizat, în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2). 
În cazul unui răspuns pozitiv („hit”), 
Europol inițiază procedura prin care 
informațiile care au generat răspunsul 
pozitiv pot face obiectul unui schimb, în 
conformitate cu decizia statului membru, 
organismului Uniunii, țării terțe sau 
organizației internaționale care a furnizat 
informațiile Europol.

Or. en
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Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Căutările de informații în conformitate 
cu alineatele (1) și (2) se efectuează doar în 
scopul de a identifica dacă informațiile 
aflate la dispoziția Eurojust sau, respectiv, 
OLAF prezintă concordanțe cu informațiile 
prelucrate de Europol.

(3) Căutările de informații în conformitate 
cu alineatele (1) și (2) se efectuează doar în 
scopul de a identifica dacă informațiile 
aflate la dispoziția Eurojust prezintă 
concordanțe cu informațiile prelucrate de 
Europol.

Or. en

Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Europol permite efectuarea de căutări 
în conformitate cu alineatele (1) și (2) doar 
după ce obține informații de la Eurojust cu 
privire la membrii naționali, adjuncții, 
asistenții și membrii personalului său, iar 
de la OLAF informații cu privire la 
membrii personalului săi care au fost 
desemnați ca fiind autorizați să efectueze 
astfel de căutări.

(4) Europol permite efectuarea de căutări 
în conformitate cu alineatele (1) și (2) doar 
după ce obține informații de la Eurojust cu 
privire la membrii naționali, adjuncții, 
asistenții și membrii personalului său care 
au fost desemnați ca fiind autorizați să 
efectueze astfel de căutări.

Or. en
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Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă în timpul activităților de 
prelucrare efectuate de Europol în legătură 
cu o anchetă specifică, Europol sau un stat 
membru constată necesitatea coordonării, 
cooperării sau acordării de sprijin în 
conformitate cu mandatul Eurojust sau 
OLAF, Europol le notifică cu privire la 
aceasta și inițiază procedura de schimb de 
informații, în conformitate cu decizia 
statului membru care furnizează 
informațiile. Într-un astfel de caz, Eurojust
și OLAF se consultă cu Europol.

(5) Dacă în timpul activităților de 
prelucrare efectuate de Europol în legătură 
cu o anchetă specifică, Europol sau un stat 
membru constată necesitatea coordonării, 
cooperării sau acordării de sprijin în 
conformitate cu mandatul Eurojust, 
Europol le notifică cu privire la aceasta și 
inițiază procedura de schimb de informații, 
în conformitate cu decizia statului membru 
care furnizează informațiile. Într-un astfel 
de caz, Eurojust se consultă cu Europol.

Or. en

Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Eurojust, inclusiv Colegiul, membrii 
naționali, adjuncții, asistenții și membrii 
personalului său, și OLAF respectă orice 
restricție privind accesul sau utilizarea, 
indicată în termeni generali sau specifici, 
de statele membre, organismele Uniunii, 

(6) Eurojust, inclusiv Colegiul, membrii 
naționali, adjuncții, asistenții și membrii 
personalului său respectă orice restricție 
privind accesul sau utilizarea, indicată în 
termeni generali sau specifici, de statele 
membre, organismele Uniunii, țările terțe și 
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țările terțe și organizațiile internaționale în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2).

organizațiile internaționale în conformitate 
cu articolul 25 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Articolul 88 alineatul (2) litera (b) și articolul 85 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se referă la relația specială dintre Europol și Eurojust. 
Această reciprocitate nu se aplică și în cazul OLAF.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura în care acest lucru este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Europol poate stabili și întreține relații de 
cooperare cu organismele Uniunii în 
conformitate cu obiectivele organismelor 
respective, cu autorități de aplicare a legii 
din țări terțe, cu institute de formare în 
materie de aplicare a legii din țări terțe, cu 
organizații internaționale și părți private.

(1) În măsura în care acest lucru este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, 
Europol poate stabili și întreține relații de 
cooperare cu organismele Uniunii în 
conformitate cu obiectivele organismelor 
respective, cu autorități de aplicare a legii 
din țări terțe, cu organizații internaționale 
și părți private.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordurile de lucru adoptate în temeiul 
articolului 31 alineatul (1).

(b) acordurile de lucru adoptate în temeiul 
articolului 31 alineatul (1) și notificările în 
cazul în care directorul executiv aplică 
articolul 31 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directorul executiv este asistat de patru
directori executivi adjuncți, inclusiv unul 
care răspunde de formare. Directorul
executiv adjunct pentru formare răspunde 
de gestionarea Academiei Europol și a 
activităților acesteia. Sarcinile celorlalți 
directori executivi adjuncți sunt definite
de directorul executiv.

(1) Directorul executiv este asistat de trei
directori executivi adjuncți. Sarcinile 
directorilor executivi adjuncți sunt 
definite de directorul executiv.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Normele financiare aplicabile Europol 
sunt adoptate de Consiliul de administrație, 
după consultarea Comisiei. Acestea nu 
derogă de la dispozițiile [regulamentului 
financiar cadru], cu excepția cazului în care 
activitatea Europol impune în mod special 
acest lucru, iar Comisia și-a dat acordul 
prealabil.

(1) Normele financiare aplicabile Europol 
sunt adoptate de Consiliul de administrație, 
după consultarea Comisiei. Acestea nu 
derogă de la dispozițiile [regulamentului 
financiar cadru], cu excepția cazului în care 
activitatea Europol impune în mod special 
acest lucru, iar Comisia și-a dat acordul 
prealabil; în cazul în care derogarea se 
produce, Parlamentul European este 
informat în consecință.

Or. en

Amendamentul 51



PE514.840v03-00 32/37 PA\1003166RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere specificitatea 
membrilor rețelei institutelor naționale de 
formare, care sunt singurele organisme 
având caracteristicile specifice și 
competențele tehnice pentru a desfășura 
activități de formare relevante, membrii 
respectivi pot primi granturi fără o cerere 
de propuneri în conformitate cu articolul 
190 alineatul (1) litera (d) din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 
al Comisiei.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Europol ar trebui să publice pe site-
ul său o listă cu membrii consiliului său 
de administrație, cu experții externi și 
interni, precum și declarațiile lor de 
interese și CV-urile; procesele-verbale ale 
reuniunilor Consiliului de administrație 
ar trebui publicate sistematic; Europol 
poate limita temporar sau permanent 
publicarea documentelor în cazul în care 
publicarea lor riscă să compromită 
îndeplinirea sarcinilor Europol, ținând 
seama de obligațiile de discreție și de 
confidențialitate.

Or. en
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Europol, astfel cum a fost instituit prin 
prezentul regulament, este succesorul 
juridic general în ceea ce privește toate 
contractele încheiate, obligațiile asumate și 
proprietățile achiziționate de Europol, 
astfel cum a fost instituit prin Decizia 
2009/371/JAI, și CEPOL, astfel cum a fost 
instituit în temeiul Deciziei 2005/681/JAI.

(1) Europol, astfel cum a fost instituit prin 
prezentul regulament, este succesorul 
juridic general în ceea ce privește toate 
contractele încheiate, obligațiile asumate și 
proprietățile achiziționate de Europol, 
astfel cum a fost instituit prin Decizia 
2009/371/JAI.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu aduce 
atingere forței juridice a acordurilor 
încheiate de CEPOL, astfel cum a fost 
instituit prin Decizia 2005/681/JAI, 
înainte de data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), 
acordul privind sediul încheiat în baza 
Deciziei 2005/681/JAI încetează la data de 
la care se aplică prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mandatul membrilor Consiliului de 
administrație al CEPOL, astfel cum a fost 
instituit în baza articolului 10 din Decizia 
2005/681/JAI, încetează la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directorul executiv al CEPOL, numit 
în baza articolului 11 alineatul (1) din 
Decizia 2005/681/JAI, este numit, pentru 
perioada rămasă din mandatul său, în 
funcția de director executiv adjunct 
pentru formare al Europol. Celelalte 
condiții ale contractului său rămân 

eliminat
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neschimbate. Dacă mandatul său se 
încheie după [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], dar înainte de 
[data de la care se aplică prezentul 
regulament], acesta se prelungește 
automat până la un an după data de la 
care se aplică prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare dintre cele trei exerciții 
bugetare care urmează intrării în vigoare 
a prezentului regulament, cel puțin 8 
milioane EUR din cheltuielile 
operaționale ale Europol sunt rezervate 
pentru formare, astfel cum se prevede în 
capitolul III.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament înlocuiește și 
abrogă Decizia 2009/371/JAI și Decizia 
2005/681/JAI.

(1) Prezentul regulament înlocuiește și 
abrogă Decizia 2009/371/JAI.

(2) Trimiterile la deciziile înlocuite se (2) Trimiterile la decizia înlocuită se 
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interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament.

interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate măsurile legislative de punere în 
aplicare a Deciziei 2009/371/JAI și a 
Deciziei 2005/681/JAI se abrogă cu efect 
de la data aplicării prezentului regulament.

(1) Toate măsurile legislative de punere în 
aplicare a Deciziei 2009/371/JAI se abrogă 
cu efect de la data aplicării prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate măsurile fără caracter legislativ 
de punere în aplicare a Deciziei 
2009/371/JAI, care instituie Oficiul 
European de Poliție (Europol), și a Deciziei 
2005/681/JAI, care instituie CEPOL, 
rămân în vigoare după [data de la care se 
aplică prezentul regulament], cu excepția 
cazului în care se decide altfel de către 
Consiliul de administrație al Europol în 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

(2) Toate măsurile fără caracter legislativ 
de punere în aplicare a Deciziei 
2009/371/JAI, care instituie Oficiul 
European de Poliție (Europol), rămân în 
vigoare după [data de la care se aplică 
prezentul regulament], cu excepția cazului 
în care se decide altfel de către Consiliul de 
administrație al Europol în punerea în 
aplicare a prezentului regulament.
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Or. en

Justificare

Raportoarea nu susține fuziunea dintre Europol și CEPOL.


