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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om Europeiska unionens organ för 
samarbete och fortbildning inom 
brottsbekämpning (Europol) om 
upphävande av beslut 2009/371/RIF och 
2005/681/RIF

om Europeiska unionens organ för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om upphävande av 
beslut 2009/371/RIF

Or. en

Motivering

Sammanslagningen av Europol och Cepol ger upphov till en rad frågor när det gäller 
konsekvenserna för de båda organens huvuduppgifter. Föredraganden är positiv till att man 
inrättar tekniskt stöd mellan de två organen, men stöder däremot inte en sammanslagning av 
Europol och Cepol.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 88 och 87.2 b,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 88,

Or. en
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Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En europeisk polisakademi (nedan 
kallad Cepol) inrättades genom beslut 
2005/681/RIF att underlätta samarbetet 
mellan nationella polisstyrkor genom att 
organisera och samordna fortbildning 
med inriktning på europeiskt polisarbete.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I Stockholmsprogrammet – ett öppet 
och säkert Europa i medborgarnas tjänst 
och för deras skydd efterlyses en 
utveckling av Europol till att bli ”ett nav 
för informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter, en tjänsteleverantör och en 
plattform för brottsbekämpande 
myndigheter”. Efter en bedömning av 
Europols funktionssätt står det klart att 
myndighetens operativa effektivitet måste 
förbättras ytterligare för att uppnå detta 
mål. I Stockholmsprogrammet fastställs 
också målet att skapa en verklig europeisk 
brottsbekämpningskultur genom att 
inrätta europeiska fortbildnings- och 

(4) I Stockholmsprogrammet – ett öppet 
och säkert Europa i medborgarnas tjänst 
och för deras skydd efterlyses en 
utveckling av Europol till att bli ”ett nav 
för informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter, en tjänsteleverantör och en 
plattform för brottsbekämpande 
myndigheter”. Efter en bedömning av 
Europols funktionssätt står det klart att 
myndighetens operativa effektivitet måste 
förbättras ytterligare för att uppnå detta 
mål.
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utbytesprogram för alla berörda 
yrkesverksamma inom brottsbekämpning, 
såväl nationellt som på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Storskaliga kriminella nätverk och 
terrorism utgör betydande hot mot såväl 
unionens inre säkerhet som medborgarnas 
säkerhet och försörjning. Tillgängliga 
hotbildsbedömningar visar att kriminella 
grupper blir alltmer mångsidiga och 
gränsöverskridande i sin verksamhet. 
Nationella brottsbekämpande myndigheter 
måste därför samarbeta närmare med sina 
motsvarigheter i andra medlemsstater. I 
detta sammanhang är det nödvändigt att 
utrusta Europol så att myndigheten kan 
erbjuda medlemsstater mer stöd inom 
brottsförebyggande verksamhet, analyser 
och utredningar på EU-nivå. Detta 
bekräftades också i utvärderingarna av 
besluten 2009/371/RIF och 
2005/681/RIF.

(5) Storskaliga kriminella nätverk och 
terrorism utgör betydande hot mot såväl 
unionens inre säkerhet som medborgarnas 
säkerhet och försörjning. Tillgängliga 
hotbildsbedömningar visar att kriminella 
grupper blir alltmer mångsidiga och 
gränsöverskridande i sin verksamhet. 
Nationella brottsbekämpande myndigheter 
måste därför samarbeta närmare med sina 
motsvarigheter i andra medlemsstater. I 
detta sammanhang är det nödvändigt att 
utrusta Europol så att myndigheten kan 
erbjuda medlemsstater mer stöd inom 
brottsförebyggande verksamhet, analyser 
och utredningar på EU-nivå. Detta 
bekräftades också i utvärderingen av 
beslut 2009/371/RIF.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Enligt den gemensamma strategin är 
det möjligt att både avveckla och slå 
samman organ. Sammanslagning av 
organ bör övervägas i de fall då deras 
respektive uppgifter överlappar varandra, 
där synergier kan övervägas eller när 
organ vore mer effektiva om de ingick i en 
större struktur.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) När det gäller Europol och Cepol ger 
sammanslagningen upphov till tvivel om 
huruvida fördraget innehåller den 
rättsliga grund som krävs för att Europol 
ska utföra utbildningsuppgifter. Det 
skulle i utbildningsbudgeten behövas 
separata budgetposter för de båda 
uppgifterna brottsbekämpning och 
utbildning. Det finns en stor risk för att 
sammanslagningen kommer att påverka 
båda organens huvuduppgifter. De 
förväntade besparingarna genom en 
potentiell sammanslagning omfattar 
varken de ytterligare resurser som behövs 
för att Europol ska kunna utföra de nya 
uppgifterna eller kostnaden för att minska 
de sammanslagna organens verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Det verkar vara klokt att behålla 
Europol och Cepol som två separata 
organ och man bör inrätta potentiella 
synergier mellan dem på områden såsom
a. tekniskt stöd vid utarbetandet av
årsbudgeten, den 
programplaneringshandling som 
innehåller den årliga och fleråriga 
programplaneringen samt 
förvaltningsplanen,
b) tekniskt stöd vid personalrekrytering 
och karriärförvaltning,
c. säkerhetstjänster,
d. it-tjänster,
e. ekonomisk förvaltning, bokföring och 
revisionstjänster,
f. andra tjänster av gemensamt intresse.
Synergiernas innehåll skulle kunna 
fastställas i ett avtal eller tas med i den 
verksamhet som utförs av nätverket för 
unionens byråer.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med hänsyn till sambandet mellan 
Europols och Cepols arbetsuppgifter 
skulle en sammanslagning och 
rationaliseringen av de båda organens 
funktioner öka effektiviteten i den 

utgår
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operativa verksamheten, betydelsen av 
fortbildning och effektiviteten i unionens 
polissamarbete.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Beslut 2009/371/RIF och 
2005/681/RIF bör därför upphöra att gälla 
och ersättas med föreliggande förordning, 
som bygger på erfarenheter av 
genomförandet av de båda besluten. 
Europol, såsom det inrättas enligt denna 
förordning, ska ersätta Europol och Cepol
såsom de inrättades enligt de båda 
upphävda besluten och överta deras
uppgifter.

(7) Beslut 2009/371/RIF bör därför 
upphöra att gälla och ersättas med 
föreliggande förordning, som bygger på 
erfarenheter av genomförandet av beslutet. 
Europol, såsom det inrättas enligt denna 
förordning, ska ersätta Europol såsom det
inrättades enligt det upphävda beslutet och 
överta dess uppgifter.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Europol bör säkerställa bättre 
sammanhängande och konsekvent 
fortbildning av högre kvalitet för 
tjänstemän inom brottsbekämpning på 
alla nivåer genom en tydlig ram i enlighet 
med konstaterade fortbildningsbehov och 
praktisk erfarenhet.

utgår
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Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att säkerställa ett effektivt 
samarbete mellan Europol och 
medlemsstaterna bör en nationell enhet 
inrättas i varje medlemsstat. Den bör vara 
den främsta förbindelselänken mellan de 
nationella brottsbekämpande 
myndigheterna, fortbildningsinstituten och 
Europol. För att säkerställa ett 
kontinuerligt, effektivt informationsutbyte 
mellan Europol och de nationella enheterna 
samt för att underlätta deras samarbete, bör 
varje nationell enhet utstationera minst en 
sambandsman vid Europol.

(12) För att säkerställa ett effektivt 
samarbete mellan Europol och 
medlemsstaterna bör en nationell enhet 
inrättas i varje medlemsstat. Den bör vara 
den främsta förbindelselänken mellan de 
nationella brottsbekämpande 
myndigheterna och Europol. För att 
säkerställa ett kontinuerligt, effektivt 
informationsutbyte mellan Europol och de 
nationella enheterna samt för att underlätta 
deras samarbete, bör varje nationell enhet 
utstationera minst en sambandsman vid 
Europol.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att se till att fortbildningen av 
tjänstemän inom brottsbekämpning på 
unionsnivå är av hög kvalitet, 
sammanhängande och konsekvent, bör 
Europol agera i linje med unionens 
politik för fortbildning av tjänstemän 
inom brottsbekämpning. Fortbildning på 

utgår



PE514.840v03-00 10/36 PA\1003166SV.doc

SV

unionsnivå bör vara tillgänglig för alla 
kategorier av tjänstemän inom 
brottsbekämpning. Europol bör ansvara 
för att fortbildningen utvärderas och att 
slutsatserna av bedömningarna av 
fortbildningsbehovet ingår i planeringen 
för att minska dubbelarbete. Europol bör 
främja erkännande i medlemsstaterna av 
fortbildning som tillhandahålls på 
unionsnivå.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör vara företrädda i Europols styrelse för 
att effektivt övervaka myndighetens arbete. 
För att återspegla den nya byråns dubbla 
uppdrag – operativt stöd och fortbildning 
av tjänstemän inom brottsbekämpning –
ska de ordinarie styrelseledamöterna utses 
på grundval av sina kunskaper om 
samarbete på brottsbekämpnings område, 
medan suppleanter ska utses på grundval 
av sina kunskaper om fortbildning av 
tjänstemän inom brottsbekämpning. 
Suppleanterna kommer att fungera som 
fullvärdiga medlemmar när fortbildning 
diskuteras eller blir föremål för beslut. 
Styrelsen kommer att bistås av en 
vetenskaplig kommitté för frågor som rör 
teknisk fortbildning.

(16) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör vara företrädda i Europols styrelse för 
att effektivt övervaka myndighetens arbete.

Or. en
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Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Styrelsen ges nödvändiga 
befogenheter, i synnerhet för att fastställa 
budgeten, kontrollera budgetens 
genomförande, anta lämpliga finansiella 
bestämmelser och planeringsdokument, 
utarbeta öppna förfaranden för de beslut 
som ska fattas av den verkställande 
direktören för Europol, anta den årliga 
verksamhetsrapporten och utse en 
verkställande direktör. Styrelsen bör utöva 
befogenheten som tillsättningsmyndigheten 
i fråga om Europols personal, också den 
verkställande direktören. För att 
rationalisera beslutsprocessen, och att 
stärka övervakningen av administrativa 
och ekonomiska förvaltningen, bör 
styrelsen dessutom ha rätt att inrätta en 
direktion.

(17) Styrelsen ges nödvändiga 
befogenheter, i synnerhet för att fastställa 
budgeten, kontrollera budgetens 
genomförande, anta lämpliga finansiella 
bestämmelser och planeringsdokument, 
vidta åtgärder för att skydda unionens 
ekonomiska intressen och bekämpa 
bedrägerier samt anta regler för att 
förebygga och hantera intressekonflikter,
utarbeta öppna förfaranden för de beslut 
som ska fattas av den verkställande 
direktören för Europol, anta den årliga 
verksamhetsrapporten och utse en 
verkställande direktör. Styrelsen bör utöva 
befogenheten som tillsättningsmyndigheten 
i fråga om Europols personal, också den 
verkställande direktören.

Or. en

Motivering

Med tanke på att direktionens uppgifter är överflödiga eftersom de redan utförs av styrelsen, 
anser föredraganden att direktionen inte behövs.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att stärka det operativa samarbetet 
mellan byråerna, och särskilt upprätta 
kopplingar mellan de uppgifter som de 

(23) För att stärka det operativa samarbetet 
mellan byråerna, och särskilt upprätta 
kopplingar mellan de uppgifter som de 
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olika organen redan har tillgång till, bör 
Europol göra det möjligt för Eurojust och 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) att få tillgång 
till och samköra dem med uppgifter i 
Europols besittning.

olika organen redan har tillgång till, bör 
Europol göra det möjligt för Eurojust att få 
tillgång till och samköra dem med 
uppgifter i Europols besittning.

Or. en

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
Olaf.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Europol bör upprätthålla 
samarbetsförbindelser med andra 
unionsorgan, brottsbekämpande 
myndigheter och brottsbekämpande 
fortbildningsinstitut i tredjeland, 
internationella organisationer och privata 
aktörer i den omfattning som krävs för att 
myndigheten ska kunna utföra sina 
uppgifter.

(24) Europol bör upprätthålla 
samarbetsförbindelser med andra 
unionsorgan, brottsbekämpande 
myndigheter i tredjeland, internationella 
organisationer och privata aktörer i den 
omfattning som krävs för att myndigheten 
ska kunna utföra sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ersätter och efterträder 

(57) Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ersätter och efterträder 
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Europol, såsom det inrättades genom beslut 
2009/371/RIF och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF. 
Den nya myndigheten bör därför vara 
rättslig efterträdare till alla deras avtal, 
bland annat anställningsavtal, skulder och 
förvärvad egendom. De internationella 
avtal som slutits av Europol, såsom det 
inrättades på grundval av beslut 
2009/371/RIF, och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF,
bör fortsätta att gälla, dock med undantag 
för Cepols avtal om huvudkontor.

Europol, såsom det inrättades genom 
beslut 2009/371/RIF. Den nya 
myndigheten bör därför vara rättslig 
efterträdare till alla deras avtal, bland annat 
anställningsavtal, skulder och förvärvad 
egendom. De internationella avtal som 
slutits av Europol, såsom det inrättades på 
grundval av beslut 2009/371/RIF bör 
fortsätta att gälla.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att Europol på bästa sätt ska kunna 
fortsätta att utföra de uppgifter som 
utfördes av Europol, såsom det inrättades 
fastställts på grundval av beslut 
2009/371/RIF, och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF, 
bör övergångsåtgärder fastställas, särskilt 
med avseende på styrelsen och den 
verkställande direktören, och en del av 
Europols budget avsättas för utbildning 
under de tre år som följer på 
ikraftträdandet av denna förordning.

(58) För att Europol på bästa sätt ska kunna 
fortsätta att utföra de uppgifter som 
utfördes av Europol, såsom det inrättades 
fastställts på grundval av 
beslut 2009/371/RIF, bör 
övergångsåtgärder fastställas, särskilt med 
avseende på styrelsen och den 
verkställande direktören.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.



PE514.840v03-00 14/36 PA\1003166SV.doc

SV

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att inrätta en enhet med ansvar 
för brottsbekämpande samarbete och 
fortbildning på EU-nivå, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på EU-nivå, kan EU 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(59) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att inrätta en enhet med ansvar 
för brottsbekämpande samarbete på EU-
nivå, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, 
på grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på EU-nivå, 
kan EU vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande av Europeiska unionens byrå för 
samarbete och fortbildning inom 
brottsbekämpning

Inrättande av Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 22
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En EU-byrå för samarbete och 
fortbildning inom brottsbekämpning 
(Europol) inrättas härmed för att förbättra 
det ömsesidiga samarbetet mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna inom 
Europeiska unionen i syfte att stärka och 
stödja deras insatser samt för att 
tillhandahålla en sammanhängande 
europeisk fortbildningspolitik.

1. En EU-byrå för samarbete och 
fortbildning inom brottsbekämpning 
(Europol) inrättas härmed för att förbättra 
det ömsesidiga samarbetet mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna inom 
Europeiska unionen i syfte att stärka och 
stödja deras insatser.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ska ersätta och efterträda 
Europol, såsom den inrättades genom 
beslut 2009/371/RIF, och Cepol, såsom det 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF.

2. Europol, såsom det inrättas genom 
denna förordning, ska ersätta och efterträda 
Europol, såsom det inrättades genom beslut 
2009/371/RIF.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Europol ska stödja, utveckla, 
genomföra och samordna utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Stödja, utveckla, utforma, samordna 
och genomföra utbildning för tjänstemän 
inom brottsbekämpning i samarbete med 
nätverket för utbildningsinstitut i 
medlemsstaterna, på det sätt som anges i 
kapitel III.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Förse de unionsorgan som inrättats i 
enlighet med avdelning V i fördraget och 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) med 
underrättelser och analytiskt stöd på 
områden som ingår i deras behörighet.

(j) Förse de unionsorgan som inrättats i 
enlighet med avdelning V i fördraget med 
underrättelser och analytiskt stöd på 
områden som ingår i deras behörighet.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en nationell enhet som ska utgöra 
sambandsorgan mellan Europol och de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
samt med fortbildningsinstitut för 
tjänstemän inom brottsbekämpning. Varje 
medlemsstat ska utse en tjänsteman som 
chef för den nationella enheten.

2. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en nationell enhet som ska utgöra 
sambandsorgan mellan Europol och de 
behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna. Varje medlemsstat ska 
utse en tjänsteman som chef för den 
nationella enheten.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säkerställa effektiv kommunikation och 
ett gott samarbete mellan alla relevanta 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
och fortbildningsinstitut för tjänstemän 
inom brottsbekämpning i 
medlemsstaterna med Europol.

(b) säkerställa effektiv kommunikation och 
ett gott samarbete mellan alla relevanta 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
och Europol.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 29
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Förslag till förordning
Kapitel III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UPPGIFTER RÖRANDE 
FORTBILDNING AV TJÄNSTEMÄN 
INOM BROTTSBEKÄMPNING

utgår

Artikel 9
Europolakademin
1. Europolakademin, som genom denna 
förordning inrättas som en avdelning 
inom Europol, ska stödja, utveckla, 
genomföra och samordna utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning 
främst på områdena bekämpning av 
allvarlig brottslighet som berör två eller 
flera medlemsstater och terrorism, 
hantering av situationer som innebär en 
hög risk för den allmänna ordningen och 
idrottsevenemang, strategisk planering 
och ledning av icke-militära EU-uppdrag, 
ledarskap inom brottsbekämpning samt 
språkfärdigheter, i första hand i följande 
syften:
(a) Öka medvetenheten och kunskapen 
om
(i) internationella instrument och EU-
instrument med avseende på samarbete 
inom brottsbekämpning,
(ii) unionens organ, särskilt Europol, 
Eurojust och Frontex och deras funktion 
och roller,
(iii) juridiska aspekter av samarbetet 
mellan rättsvårdande myndigheter och 
praktiska kunskaper om tillgång till 
informationskanaler.
(b) Uppmuntra utvecklingen av regionalt 
och bilateralt samarbete mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och tredje länder.
(c) Hantera särskilda straffrättsliga eller 
polisiära tematiska områden, där 
utbildning på unionsnivå kan tillföra ett 
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mervärde.
(d) Utarbeta särskilda gemensamma 
kursplaner för tjänstemän inom 
brottsbekämpning för att utbilda dem 
inför deltagande i unionens civila 
uppdrag.
(e) Bistå medlemsstaterna i bilateral 
brottsbekämpande kapacitetsuppbyggnad 
i tredjeland.
(f) Utbilda fortbildare och bidra till att 
förbättra och utbyta god inlärningspraxis.
2. Europolakademin ska utveckla och 
regelbundet uppdatera pedagogiska 
verktyg och metoder samt tillämpa dessa 
med avseende på livslångt lärande att 
stärka färdigheterna bland tjänstemän 
inom brottsbekämpning. 
Europolakademin ska utvärdera 
resultaten av dessa åtgärder i syfte att 
förbättra kvaliteten, samstämmigheten 
och effektivitet i framtida åtgärder.
Artikel 10
Uppgifter för Europolakademin
1. Europolakademin ska utarbeta 
analyser av det fleråriga strategiska 
utbildningsbehovet och av de fleråriga 
utbildningsprogrammen.
2. Europolakademin ska utveckla och 
genomföra utbildning samt utarbeta 
fortbildningsprodukter, som kan 
inbegripa
(a) kurser, seminarier, konferenser, 
webbaserad inlärning och e-lärande,
(b) gemensamma kursplaner för att öka 
medvetenheten, täppa till luckor eller 
underlätta en gemensam hållning i fråga 
om gränsöverskridande kriminella 
företeelser,
(c) utbildningsmoduler som är anpassade 
till de successiva faser eller 
komplexitetsnivåer som respektive 
målgrupp behöver, och inriktade på 
antingen ett avgränsat geografiskt område 
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eller vissa brottsliga handlingar som 
tematiskt område eller bestämda 
yrkeskvalifikationer,
(d) utbytes- och stödprogram för 
tjänstemän inom brottsbekämpning i 
samband med fortbildning inriktad på 
operativt arbete.
3. För att säkerställa en 
sammanhängande europeisk 
fortbildningspolitik till stöd för civila 
uppdrag och kapacitetsuppbyggnad i 
tredjeland ska Europolakademin
(a) bedöma effekterna av befintlig 
unionsrelaterad fortbildning om politiska 
insatser och initiativ inom 
brottsbekämpning,
(b) utveckla och tillhandahålla utbildning 
för att förbereda medlemsstaternas 
tjänstemän inom brottsbekämpning inför 
deltagande i civila uppdrag, bl.a. genom 
att göra det möjligt för dem att tillägna sig 
tillräckliga språkkunskaper,
(c) utforma och genomföra utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning i 
tredjeland, särskilt från de länder som är 
kandidater för anslutning till EU,
(d) förvalta unionens särskilda yttre 
bistånd för att hjälpa tredjeland att bygga 
upp sin kapacitet på relevanta 
politikområden i enlighet med unionens 
fastställda prioriteringar.
4. Europolakademin ska främja det 
ömsesidiga erkännandet av fortbildning 
inom brottsbekämpning i 
medlemsstaterna och därmed 
sammanhängande befintliga europeiska 
kvalitetsstandarder.
Artikel 11
Forskning som är relevant för 
fortbildning
1. Europolakademin ska bidra till 
utveckling av forskning som är relevant 
för fortbildningsåtgärder som omfattas av 
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detta kapitel.
2. Europolakademin ska främja och verka 
för ett partnerskap med såväl EU-organ 
som offentliga och privata akademiska 
institutioner och ska uppmuntra 
skapandet av starkare partnerskap mellan 
universitetsvärlden och institut med 
inriktning på fortbildning inom 
brottsbekämpning i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) en vetenskaplig kommitté för 
fortbildning i enlighet med artikel 20.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) vid behov, en direktion i enlighet med 
artiklarna 21 och 22.

utgår

Or. en
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Motivering

Med tanke på att direktionens uppgifter är överflödiga eftersom de redan utförs av styrelsen, 
anser föredraganden att direktionen inte behövs.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Anta regler för förebyggande och 
hantering av intressekonflikter med 
avseende på ledamöterna samt 
ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén för fortbildning.

(h) Anta regler för förebyggande och 
hantering av intressekonflikter med 
avseende på ledamöterna.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Utse ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén för yrkesutbildning.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led o
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Säkerställa lämplig uppföljning av 
resultat och rekommendationer som härrör 
från de interna eller externa 
revisionsrapporterna och 
utvärderingarna, samt från utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf).

(o) Säkerställa lämplig uppföljning av 
resultat och rekommendationer som härrör 
från Europeiska revisionsrättens interna 
eller externa revisionsrapporter och från 
utredningar som utförs av Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 
samt till budgetmyndigheten översända all 
information med relevans för resultaten 
av utvärderingsförfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar befogenheterna för 
kommissionen, styrelsen eller direktionen
ska den verkställande direktören vara 
oavhängig vid fullgörandet av sina 
uppgifter och får varken begära eller ta 
emot instruktioner från någon regering 
eller något annat organ.

2. Utan att det påverkar befogenheterna för 
kommissionen eller styrelsen ska den 
verkställande direktören vara oavhängig 
vid fullgörandet av sina uppgifter och får 
varken begära eller ta emot instruktioner 
från någon regering eller något annat 
organ.

Or. en

Motivering

Med tanke på att direktionens uppgifter är överflödiga eftersom de redan utförs av styrelsen, 
anser föredraganden att direktionen inte behövs.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av
slutsatserna från interna eller externa 

(f) Utarbeta en åtgärdsplan för att följa upp 
slutsatserna från interna eller externa 
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revisionsrapporter och utvärderingar, 
liksom undersökande rapporter och 
rekommendationer från undersökningar 
utförda av Olaf samt överlämna en 
lägesrapport till kommissionen två gånger 
om året och regelbundet till styrelsen.

revisionsrapporter och utvärderingar, 
liksom undersökande rapporter och 
rekommendationer från Olaf samt 
överlämna en lägesrapport till 
kommissionen två gånger om året och 
regelbundet till styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Utarbeta en 
bedrägeribekämpningsstrategi för Europol 
och lägga fram den för styrelsen för 
godkännande.

(h) Utarbeta en 
bedrägeribekämpningsstrategi och en 
strategi för att förebygga och hantera 
intressekonflikter för Europol och lägga 
fram den för styrelsen för godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Kapitel IV– avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Motivering

Med tanke på att direktionens uppgifter är överflödiga eftersom de redan utförs av styrelsen, 
anser föredraganden att direktionen inte behövs.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eurojusts och Olafs tillgång till Europols 
uppgifter

Eurojusts tillgång till Europols uppgifter

Or. en

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
Olaf.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europol ska vidta alla lämpliga åtgärder 
för att se till att Eurojust och Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 
inom sina respektive uppdrag får tillgång 
till och har möjlighet att göra sökningar 
bland samtliga uppgifter som inlämnats i 
den mening som avses i artikel 24.1 a och 
b, utan att detta påverkar tillämpningen av 
rätten för medlemsstaterna, unionsorgan 
och tredjeland och internationella 

1. Europol ska vidta alla lämpliga åtgärder 
för att se till att Eurojust inom sitt uppdrag 
får tillgång till och har möjlighet att göra 
sökningar bland samtliga uppgifter som 
inlämnats i den mening som avses i artikel 
24.1 a och b, utan att detta påverkar 
tillämpningen av rätten för 
medlemsstaterna, unionsorgan och 
tredjeland och internationella 
organisationer att ange begränsningar för 
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organisationer att ange begränsningar för 
tillgången och användningen av sådana 
uppgifter. Europol ska informeras om en 
sökning som genomförts av Eurojust eller 
Olaf visar att det finns en 
överensstämmelse med uppgifter som 
behandlats av Europol.

tillgången och användningen av sådana 
uppgifter. Europol ska informeras om en 
sökning som genomförts av Eurojust visar 
att det finns en överensstämmelse med 
uppgifter som behandlats av Europol.

Or. en

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
Olaf.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europol ska vidta alla lämpliga åtgärder 
för att se till att Eurojust och Olaf inom 
sina respektive uppdrag och på grundval 
av ett system med träff/icke träff, har 
indirekt tillgång till uppgifter som lämnats 
inom ramen för artikel 24.1 c, utan att detta 
påverkar de begränsningar som anges av 
medlemsstaterna, unionsorgan och 
tredjeland eller internationella 
organisationer som tillhandahåller 
uppgifterna i enlighet med artikel 25.2. Om 
sökningen ger en träff, ska Europol inleda 
ett förfarande för att avgöra hur de 
uppgifter som ledde fram till träffen får 
delas med behöriga organ, i enlighet med 
det beslut som fattats av den medlemsstat 
som lämnat uppgifterna till Europol.

2. Europol ska vidta alla lämpliga åtgärder 
för att se till att Eurojust inom sitt uppdrag 
och på grundval av ett system med 
träff/icke träff, har indirekt tillgång till 
uppgifter som lämnats inom ramen för 
artikel 24.1 c, utan att detta påverkar de 
begränsningar som anges av 
medlemsstaterna, unionsorgan och 
tredjeland eller internationella 
organisationer som tillhandahåller 
uppgifterna i enlighet med artikel 25.2. Om 
sökningen ger en träff, ska Europol inleda 
ett förfarande för att avgöra hur de 
uppgifter som ledde fram till träffen får 
delas med behöriga organ, i enlighet med 
det beslut som fattats av den medlemsstat 
som lämnat uppgifterna till Europol.

Or. en

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
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Olaf.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sökning efter uppgifter i enlighet med 
punkterna 1 och 2 får endast ske i syfte att 
fastställa huruvida Eurojusts eller Olafs
uppgifter överensstämmer med uppgifter 
som behandlas vid Europol.

3. Sökning efter uppgifter i enlighet med 
punkterna 1 och 2 får endast ske i syfte att 
fastställa huruvida Eurojusts uppgifter 
överensstämmer med uppgifter som 
behandlas vid Europol.

Or. en

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
Olaf.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europol ska tillåta sökningar i enlighet 
med punkterna 1 och 2 endast om Eurojust 
lämnat uppgifter om vilka nationella 
medlemmar, suppleanter, assistenter, 
personal vid Eurojust och Olaf som 
betrotts uppgiften att genomföra sådana 
sökningar.

4. Europol ska tillåta sökningar i enlighet 
med punkterna 1 och 2 endast om Eurojust 
lämnat uppgifter om vilka nationella 
medlemmar, suppleanter, assistenter och
personal vid Eurojust som betrotts 
uppgiften att genomföra sådana sökningar.

Or. en

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
Olaf.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om Europols behandling av uppgifter 
inom ramen för en given utredning leder 
till att Europol eller en medlemsstat 
upptäcker ett behov av samordning, 
samarbete eller stöd i enlighet med 
Eurojusts eller Olafs uppdrag, ska Europol 
underrätta dem om detta och inleda 
förfarandet för att dela uppgifterna, i 
enlighet med den uppgiftslämnande 
medlemsstatens beslut. Eurojust eller Olaf 
ska samråda med Europol i dessa fall.

5. Om Europols behandling av uppgifter 
inom ramen för en given utredning leder 
till att Europol eller en medlemsstat 
upptäcker ett behov av samordning, 
samarbete eller stöd i enlighet med 
Eurojusts uppdrag, ska Europol underrätta 
dem om detta och inleda förfarandet för att 
dela uppgifterna, i enlighet med den 
uppgiftslämnande medlemsstatens beslut. 
Eurojust ska samråda med Europol i dessa 
fall.

Or. en

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
Olaf.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Eurojust, inklusive kollegiet, de 
nationella medlemmarna, suppleanterna 
och assistenterna samt Eurojusts och Olafs
personal, ska iaktta de allmänna eller 
specifika begränsningar i fråga om åtkomst 
och användning som anges av 
medlemsstaterna, unionens organ, 
tredjeland och internationella 
organisationer i enlighet med artikel 25.2.

6. Eurojust, inklusive kollegiet, de 
nationella medlemmarna, suppleanterna 
och assistenterna samt Eurojusts personal, 
ska iaktta de allmänna eller specifika 
begränsningar i fråga om åtkomst och 
användning som anges av 
medlemsstaterna, unionens organ, 
tredjeland och internationella 
organisationer i enlighet med artikel 25.2.

Or. en
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Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust. Denna ömsesidighet är inte tillämplig på 
Olaf.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den utsträckning uppgifterna kräver får 
Europol etablera och upprätthålla 
samarbete med unionens övriga organ i 
enlighet med dessa organs mål, 
brottsbekämpande myndigheter i tredjeland 
och utbildningsinstanser för tjänstemän 
inom brottsbekämpning i tredjeland,
internationella organisationer och privata 
aktörer.

1. I den utsträckning uppgifterna kräver får 
Europol etablera och upprätthålla 
samarbete med unionens övriga organ i 
enlighet med dessa organs mål, 
brottsbekämpande myndigheter i tredjeland 
och internationella organisationer och 
privata aktörer.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De samarbetsavtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 31.1.

(b) De samarbetsavtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 31.1 och 
underrättelser när den verkställande 
direktören tillämpar artikel 31.2.

Or. en

Ändringsförslag 49
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Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fyra biträdande verkställande 
direktörer, varav en utbildningsansvarig 
direktör, ska bistå den verkställande 
direktören. Den biträdande 
utbildningsansvariga direktören ska ha 
ansvaret för Europolakademin och dess 
verksamhet. Den verkställande direktören 
ska fastställa de övrigas uppgifter.

1. Tre biträdande verkställande direktörer 
ska bistå den verkställande direktören. Den 
verkställande direktören ska fastställa de
biträdande verkställande direktörernas 
uppgifter.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella bestämmelser som ska 
tillämpas på Europol ska antas av styrelsen 
efter samråd med kommissionen. De får 
inte avvika från [rambudgetförordningen] 
med mindre detta är nödvändigt på grund 
av särdragen i Europols verksamhet och 
kommissionen har lämnat sitt samtycke i 
förväg.

1. De finansiella bestämmelser som ska 
tillämpas på Europol ska antas av styrelsen 
efter samråd med kommissionen. De får 
inte avvika från [rambudgetförordningen] 
med mindre detta är nödvändigt på grund 
av särdragen i Europols verksamhet och 
kommissionen har lämnat sitt samtycke i 
förväg. Om avvikelsen sker måste 
Europaparlamentet underrättas om 
denna.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grund av den särskilda karaktären 
på medlemmarna i nätverket för 
nationella utbildningsinstitut, som är de 
enda organ av sådan art och med sådan 
teknisk kompetens att de kan fullgöra 
utbildningsverksamheten, ska dessa 
medlemmar beviljas bidrag utan
förslagsomgång i enlighet med artikel 
190.1 d i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Europol bör på sin webbplats 
offentliggöra en förteckning över sina 
styrelseledamöter samt externa och 
interna experter, liksom deras 
intresseförklaringar och 
meritförteckningar. Protokollen från 
styrelsens möten bör systematiskt 
offentliggöras. Europol får tillfälligt eller 
permanent begränsa offentliggörandet av 
dokument om offentliggörandet riskerar 
att negativt påverka utförandet av 
Europols uppgifter, samtidigt som 
vederbörlig hänsyn tas till tystnadsplikt 
och sekretess.

Or. en

Ändringsförslag 53
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Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europol, som inrättas genom denna 
förordning, ska vara allmän rättslig 
efterträdare vad gäller alla avtal, skulder 
och egendom som förvärvats av Europol 
som inrättades genom rådets beslut 
2009/371/RIF eller av Cepol som 
inrättades genom beslut 2005/681/RIF.

1. Europol, som inrättas genom denna 
förordning, ska vara allmän rättslig 
efterträdare vad gäller alla avtal, skulder 
och egendom som förvärvats av Europol 
som inrättades genom rådets beslut 
2009/371/RIF.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning påverkar inte den 
rättsliga verkan av avtal som ingåtts av 
Cepol, som inrättades genom rådets beslut 
2005/681/RIF, före den dag då denna 
förordning träder i kraft.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Trots det som sägs i punkt 3 ska det 
avtal om säte som ingicks enligt rådets 

utgår
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beslut 2005/681/RIF sägas upp med 
verkan från den dag denna förordning 
börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mandatperioden för styrelseledamöter i 
Cepol som inrättades enligt artikel 10 i 
rådets beslut 2005/681/RIF ska löpa ut 
den [dag då förordningen träder i kraft].

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den verkställande direktören för Cepol, 
som utsetts på grundval av artikel 11.1 i 
rådets beslut 2005/681/RIF ska för den 
återstående mandatperioden tilldelas de 
uppgifter som tillkommer Europols 
biträdande utbildningsansvariga direktör. 
De övriga villkoren i anställningsavtalet 
förblir oförändrade. Om mandatperioden 
löper ut efter det att [denna förordning 
trätt i kraft] men före [den dag denna 
förordning börjar tillämpas] ska mandatet 
automatiskt förlängas fram till ett år efter 

utgår
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den dag då denna förordning börjat 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För vart och ett av de tre budgetåren 
efter det att denna förordning trätt i kraft 
ska minst 8 miljoner euro av Europols 
operativa utgifter avsättas för utbildning, 
på det sätt som beskrivs i kapitel III.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning upphävs och 
ersätts beslut 2009/371/RIF och beslut 
2005/681/RIF.

1. Genom denna förordning upphävs och 
ersätts beslut 2009/371/RIF.

2. Hänvisningar till de upphävda besluten
ska anses som hänvisningar till den här 
förordningen.

2. Hänvisningar till det upphävda beslutet
ska anses som hänvisningar till den här 
förordningen.

Or. en
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Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla rättsliga åtgärder som avser att 
genomföra beslut 2009/371/RIF och beslut 
2005/681/RIF ska upphävas, med verkan 
från den dag denna förordning börjar 
tillämpas.

1. Alla rättsliga åtgärder som avser att 
genomföra beslut 2009/371/RIF ska 
upphävas, med verkan från den dag denna 
förordning börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla övriga åtgärder som avser att 
genomföra beslut 2009/371/RIF om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) och beslut 2005/681/RIF om 
inrättande av Cepol ska även 
fortsättningsvis vara i kraft efter den [dag 
denna förordning börjar tillämpas], om inte 
Europols styrelse beslutar annorlunda i 
samband med tillämpningen av denna 
förordning.

2. Alla övriga åtgärder som avser att 
genomföra beslut 2009/371/RIF om 
inrättande av Europeiska polisbyrån 
(Europol) ska även fortsättningsvis vara i 
kraft efter den [dag denna förordning 
börjar tillämpas], om inte Europols styrelse 
beslutar annorlunda i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Motivering

Föredraganden är inte positiv till sammanslagningen av Europol och Cepol.
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