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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта 
на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 
2005/681/ПВР
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0173),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 88 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0094/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен 
контрол и комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

относно Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и за отмяна на решения
№ 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

относно Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за отмяна 
на решение № 2009/371/ПВР
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Or. es

Обосновка

Докладчикът счита, че не е необходимо сливането на Европол и Европейския 
полицейски колеж (Cepol), които макар че са в областта на правоохраняването, имат 
много различни цели и задачи относно сътрудничеството в сферата на свободата, 
сигурността и правосъдието на Европейския съюз. Това разяснение се отнася до 
всички следващи заличени изменения.

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 88 и член 87, 
параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 88,

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският полицейски колеж 
(CEPOL) бе създаден с Решение 
2005/681/ПВР, за да подпомага 
сътрудничеството между 
националните полицейски органи чрез 
организиране и координиране на 
дейностите по обучение на 
полицията с европейско измерение.

заличава се

Or. es
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Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В „Стокхолмската програма —
отворена и сигурна Европа в услуга и за 
защита на гражданите“ се предвижда 
Европол да се развива и да се превърне 
в „център на обмена на информация 
между правоприлагащите органи в 
държавите членки, доставчик на услуги 
и платформа на правоприлагащите 
служби“. Според една оценка на 
работата на Европол е необходимо по-
нататъшно подобряване на оперативната 
му ефективност, за да се постигне тази 
цел. В Стокхолмската програма също 
така се поставя за цел създаването на 
истинска европейска култура в 
областта на правоприлагането чрез 
създаването на европейски схеми за 
обучение и програми за обмен, 
насочени към всички специалисти в 
съответните области на 
правоприлагането на национално 
равнище и на равнище ЕС.

(4) В „Стокхолмската програма —
отворена и сигурна Европа в услуга и за 
защита на гражданите“ се предвижда 
Европол да се развива и да се превърне 
в „център на обмена на информация 
между правоприлагащите органи в 
държавите членки, доставчик на услуги 
и платформа на правоприлагащите 
служби“. Според една оценка на 
работата на Европол е необходимо по-
нататъшно подобряване на оперативната 
му ефективност, за да се постигне тази 
цел.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Широкомащабните престъпни и 
терористични мрежи представляват 
значителна заплаха за вътрешната 
сигурност на Съюза и за безопасността 
и поминъка на гражданите му. 
Наличните оценки на заплахите 
разкриват, че престъпните групи 
разнообразяват все повече и повече 
дейността си, която все повече и повече 
пресича границите. Ето защо 
националните правоприлагащи органи 
трябва да си сътрудничат все по-тясно с 
колегите си в другите държави членки. 
В този контекст е необходимо на 
Европол да се предостави това, което е 
необходимо на службата, за да подкрепя 
повече държавите членки за 
предотвратяване, анализиране и 
разследване на престъпленията в целия 
Съюз. Това бе потвърдено и в оценките 
на решения 2009/371/ПВР и 
2005/681/ПВР.

(5) Широкомащабните престъпни и 
терористични мрежи представляват 
значителна заплаха за вътрешната 
сигурност на Съюза и за безопасността 
и поминъка на гражданите му. 
Наличните оценки на заплахите 
разкриват, че престъпните групи 
разнообразяват все повече и повече 
дейността си, която все повече и повече 
пресича границите. Ето защо 
националните правоприлагащи органи 
трябва да си сътрудничат все по-тясно с 
колегите си в другите държави членки. 
В този контекст е необходимо на 
Европол да се предостави това, което е 
необходимо на службата, за да подкрепя 
повече държавите членки за 
предотвратяване, анализиране и 
разследване на престъпленията в целия 
Съюз. Това бе потвърдено и в оценката 
на решение 2009/371/ПВР.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Като се имат предвид връзките 
между задачите на Европол и CEPOL, 
обединяването и оптимизирането на 

заличава се
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функциите на двете агенции биха 
подобрили ефективността на 
оперативните дейности, 
полезността на обучението и 
ефективността на полицейското 
сътрудничество в Съюза.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно решения
2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР следва да
бъдат отменени и заменени с 
настоящия регламент, който се основава 
на поуките от прилагането на двете 
решения. Европол, създаден с 
настоящия регламент, следва да замени 
и да изпълнява функциите на Европол и 
CEPOL, създадени с двете отменящи 
се решения.

(7) Следователно решение
2009/371/ПВР следва да бъде отменено 
и заменено с настоящия регламент, 
който се основава на поуките от 
прилагането на решението. Агенцията
Европол, създадена с настоящия 
регламент, следва да замени и да 
изпълнява функциите на Европол, 
създаден с отменящото се решение.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европол следва да гарантира по-
качествено, съгласувано и 
последователно обучение за 
служителите на правоприлагащите 
органи от всички рангове при ясна 
рамка, съответстваща на 
установените нужди от обучение.

заличава се

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се повиши ефективността на 
Европол като център за обмен на 
информация в Съюза, следва да бъдат 
определени ясни задължения за 
държавите членки да предоставят на 
Европол необходимите данни, за да 
може агенцията да изпълнява целите си. 
При изпълнението на тези задължения 
държавите членки следва да обърнат 
специално внимание на предоставянето 
на данни, които са от значение за 
борбата с престъпления, които са 
считани за стратегически и оперативни 
приоритети в рамките на съответните 
инструменти на политиката на Съюза. 
Държавите членки следва също да 
предоставят на Европол копие от 
информацията, обменена на двустранна 

(11) За да се повиши ефективността на 
Европол като център за обмен на 
информация в Съюза, следва да бъдат 
определени ясни задължения за 
държавите членки да предоставят на 
Европол необходимите данни, за да 
може агенцията да изпълнява целите си. 
При изпълнението на тези задължения 
държавите членки следва да обърнат 
специално внимание на предоставянето 
на данни, които са от значение за 
борбата с престъпления, които са 
считани за стратегически и оперативни 
приоритети в рамките на съответните 
инструменти на политиката на Съюза. 
Държавите членки следва също да 
предоставят на Европол копие от 
информацията, обменена на двустранна 
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или многостранна основа с други 
държави членки относно 
престъпленията, попадащи в рамките на 
целите на Европол. Същевременно 
Европол следва да увеличи нивото на 
подкрепата си за държавите членки, за 
да се засилят взаимното им 
сътрудничество и обменът на 
информация. Европол следва да 
представя годишен доклад на всички 
институции на Съюза и на 
националните парламенти относно 
степента, в която отделните 
държави членки предоставят 
информация на агенцията.

или многостранна основа с други 
държави членки относно 
престъпленията, попадащи в рамките на 
целите на Европол. Същевременно 
Европол следва да увеличи нивото на 
подкрепата си за държавите членки, за 
да се засилят взаимното им 
сътрудничество и обменът на 
информация.

Or. es

Обосновка

Европол не следва да има правомощия за проучване и оценка на държавите членки.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се гарантира ефективно 
сътрудничество между Европол и 
държавите членки, във всяка държава 
членка следва да се създаде национално 
звено. Звеното следва да бъде 
основната връзка между 
националните правоприлагащи 
органи, институтите за обучение и 
Европол. За да се осигури непрекъснат 
и ефективен обмен на информация 
между Европол и националните звена и 
за да се улесни тяхното сътрудничество, 
всяко национално звено следва да 
командирова в Европол най-малко един 
служител за връзка.

(12) За да се гарантира ефективно 
сътрудничество между Европол и 
държавите членки, във всяка държава 
членка следва да се създаде национално 
звено. В настоящия регламент следва 
да се запази ролята на националното 
звено на Европол като гарант и 
защитник на националните интереси 
в Агенцията. Националното звено 
следва да се поддържа като звено за 
връзка между Европол и 
компетентните органи, като се 
гарантира по този начин 
централизиращата му роля и 
едновременно ролята му на 
координатор на цялото 
сътрудничеството на държавите 
членки със и посредством Европол, 
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като така се осигурява единна 
реакция на държавата членка спрямо 
изискванията на Европол. За да се 
осигури непрекъснат и ефективен обмен 
на информация между Европол и 
националните звена и за да се улесни 
тяхното сътрудничество, всяко 
национално звено следва да 
командирова в Европол най-малко един 
служител за връзка.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се гарантира, че обучението 
в Съюза в областта на 
правоприлагането е 
висококачествено, съгласувано и 
последователно, Европол следва да 
действа в съответствие с 
политиката на Съюза за обучение в 
областта на правоприлагането. 
Обучението на равнището на Съюза 
следва да бъде достъпно за 
служителите на правоприлагащите 
органи от всички рангове. Европол 
следва да гарантира, че обучението се 
оценява и че заключенията от 
оценките на нуждите от обучение се 
вземат предвид при планирането с 
цел намаляване на дублирането. 
Европол следва да насърчава 
признаването в държавите членки на 
обучението, предоставяно на 
равнището на Съюза.

заличава се
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Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията и държавите членки 
следва да бъдат представени в 
управителния съвет на Европол, за да 
осъществяват ефективен контрол върху 
работата на Европол. За да се отрази 
двойният мандат на новата агенция 
— оперативна подкрепа и обучение в 
областта на правоприлагането, —
пълноправните членове на 
управителния съвет следва да се 
назначават въз основа на познанията 
си за сътрудничеството в областта 
на правоприлагането, а 
заместниците следва да се 
назначават въз основа на познанията 
си за обучението на служители на 
правоприлагащите органи. 
Заместниците следва да изпълняват 
ролята на пълноправни членове в 
отсъствието на пълноправния член и 
при всички случаи, когато се обсъжда 
обучението или се взема свързано с 
него решение. Управителният съвет 
следва да бъде съветван от научен 
комитет по техническите въпроси, 
свързани с обучението.

(16) Комисията и държавите членки 
следва да бъдат представени в 
управителния съвет на Европол, за да 
осъществяват ефективен контрол върху 
работата на Европол.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) На управителния съвет следва да 
бъдат предоставени необходимите 
правомощия, и по-специално да изготвя 
бюджета, да проверява изпълнението 
му, да приема подходящи финансови 
правила и документи за планиране, да 
установява прозрачни работни 
процедури за вземане на решения от 
изпълнителния директор на Европол и 
да приема годишния доклад за 
дейността. Той трябва да упражнява 
правомощията на орган по 
назначаването по отношение на 
персонала на агенцията, включително 
изпълнителния директор. За да се 
оптимизира процесът на вземане на 
решения, както и да се засили 
надзорът на административното и 
бюджетното управление, 
управителният съвет следва също 
така да има право да създаде 
изпълнителен съвет.

(17) На управителния съвет следва да 
бъдат предоставени необходимите 
правомощия, и по-специално да изготвя 
бюджета, да проверява изпълнението 
му, да приема подходящи финансови 
правила и документи за планиране, да 
установява прозрачни работни 
процедури за вземане на решения от 
изпълнителния директор на Европол и 
да приема годишния доклад за 
дейността. Той трябва да упражнява 
правомощията на орган по 
назначаването по отношение на 
персонала на агенцията, включително 
изпълнителния директор. 

Or. es

Обосновка

Докладчикът не счита за целесъобразно да се създаде изпълнителен съвет, с цел да се 
гарантира прозрачността и вътрешната демокрация на Европол.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се съблюдават собствеността 
върху данните и защитата на 

(21) За да се съблюдават собствеността 
върху данните и защитата на 
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информацията, държавите членки, 
органите на трети държави и 
международните организации следва да 
могат да определят целите, с оглед на 
които Европол може да обработва 
предоставяните от тях данни, и да 
ограничават правата на достъп.

информацията, държавите членки, 
органите на трети държави и 
международните организации следва да 
могат да определят целите, с оглед на 
които Европол може да обработва 
предоставяните от тях данни, и да 
ограничават правата на достъп. Това 
ограничение допринася за 
прозрачността и правната 
сигурност, което е от голямо 
значение в областта на полицейското 
сътрудничество.

Or. es

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се засили оперативното 
сътрудничество между агенциите и 
особено да се установят връзки между 
вече притежаваните от различните 
агенции данни, Европол следва да 
предостави възможност на Евроюст и 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) да разполагат с 
достъп до данните, с които разполага 
Европол, и да могат да извършват 
търсене в тези данни.

(23) За да се засили оперативното 
сътрудничество между агенциите и 
особено да се установят връзки между 
вече притежаваните от различните 
агенции данни, Европол следва да 
предостави възможност на Евроюст да 
разполага с достъп до данните, с които 
разполага Европол, и да могат да 
извършват търсене в тези данни в 
съответствие със специфичните 
гаранции. 

Or. es

Обосновка

Член 88, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз 
засяга специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да 
се включи и OLAF.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Европол следва да поддържа 
отношения на сътрудничество с други 
органи на Съюза, с правоприлагащи 
органи и с институти за обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи в трети държави, с 
международни организации и 
частноправни субекти, доколкото това е 
необходимо за изпълнението на 
задачите на Европол.

(24) Европол следва да поддържа 
отношения на сътрудничество с други 
органи на Съюза, с правоприлагащи 
органи в трети държави, с 
международни организации и 
частноправни субекти, доколкото това е 
необходимо за изпълнението на 
задачите на Европол.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се гарантира оперативна 
ефективност, Европол следва да може 
да обменя всякаква информация, с 
изключение на лични данни, с други 
органи на Съюза, с правоприлагащите 
органи и институтите за обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи в трети държави и с 
международните организации, 
доколкото това е необходимо за 
изпълнението на задачите на Европол. 
Тъй като дружествата, предприятията, 
бизнес асоциациите, 
неправителствените организации и 
други частноправни субекти притежават 

(25) За да се гарантира оперативна 
ефективност, Европол следва да може 
да обменя всякаква информация, с 
изключение на лични данни, с други 
органи на Съюза, с правоприлагащите 
органи в трети държави и с 
международните организации, 
доколкото това е необходимо за 
изпълнението на задачите на Европол. 
Тъй като дружествата, предприятията, 
бизнес асоциациите, 
неправителствените организации и 
други частноправни субекти притежават 
експертен опит и данни, които имат 
пряко отношение към 
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експертен опит и данни, които имат 
пряко отношение към 
предотвратяването и борбата с тежките 
престъпления и тероризма, Европол 
следва да може да обменя тези данни и с 
частноправни субекти. За да 
предотвратява и да се бори с 
киберпрестъпността във връзка с 
инциденти, свързани с мрежовата и 
информационната сигурност, Европол 
следва в съответствие с Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мерки за гарантиране на високо 
общо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в Съюза да 
си сътрудничи и да обменя информация, 
с изключение на лични данни, с 
националните органи, отговорни за 
сигурността на мрежите и на 
информационните системи.

предотвратяването и борбата с тежките 
престъпления и тероризма, Европол 
следва да може да обменя тези данни и с 
частноправни субекти. Този обмен на 
информация следва да се извършва 
винаги със знанието на засегнатото 
национално звено или засегнатите 
национални звена. В случай че 
информацията, която се обменя, 
засяга по специфичен начин държава 
членка или конкретни институции 
или субекти, управителният съвет 
следва да бъде информиран и да 
представи своето становище. За да 
предотвратява и да се бори с 
киберпрестъпността във връзка с 
инциденти, свързани с мрежовата и 
информационната сигурност, Европол 
следва в съответствие с Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мерки за гарантиране на високо 
общо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в Съюза да 
си сътрудничи и да обменя информация, 
с изключение на лични данни, с 
националните органи, отговорни за 
сигурността на мрежите и на 
информационните системи.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Европол следва да може да обменя 
лични данни с други органи на Съюза, 
доколкото е необходимо за 
изпълнението на задачите на Европол.

(26) Европол следва да може да обменя 
лични данни с други органи на Съюза, 
доколкото е необходимо за 
изпълнението на задачите на Европол.
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Европейският надзорен орган по 
защита на данните подкрепя 
ограничаването на обмена на 
информация до тези субекти, които 
са извършили или са заподозрени в 
извършване на престъпления, за 
които Европол има компетентност.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се ограничи правомощието на Европол за обмен на лични данни с 
други органи на Съюза, като се ограничи само до тези субекти, които са извършили 
или са заподозрени за извършване на престъпления, за които Европол има 
компетентност.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Предвид специалния характер на 
Агенцията, същата следва да има 
свой собствен, специален режим, 
който същевременно да е гарант за 
защита на данните и който в никакъв 
случай не следва да бъде нисшестоящ 
спрямо общия режим, приложим за 
Европейския съюз и неговите агенции. 
В този смисъл, реформите, които се 
извършват в общата нормативна 
уредба за защита на данните, следва 
да се приложат възможно най-бързо 
за Европол 
— не по-късно от две години от 
влизането в сила на новите общи 
правила за уредбата;
— такова привеждане в 
съответствие между специалния 
режим на Европол и този на ЕС за 
защита на данните следва да се 
извърши, преди да са изминали две 
години от датата на одобряване на 
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каквото и да била нормативна уредба, 
определена за тази цел.

Or. es

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Като се имат предвид естеството на 
задачите на Европол и ролята на 
изпълнителния директор, към 
изпълнителния директор може да се 
отправи покана да направи изявление и 
да отговори на въпроси от 
компетентната комисия на 
Европейския парламент преди 
назначаването му, както и преди 
евентуалното продължаване на неговия 
мандат. Изпълнителният директор 
следва също така да представя 
годишния доклад пред Европейския 
парламент и пред Съвета. Освен това 
Европейският парламент следва да може 
да покани изпълнителния директор да 
докладва относно изпълнението на 
задълженията си.

(50) Като се имат предвид естеството на 
задачите на Европол и ролята на 
изпълнителния директор, към 
изпълнителния директор ще се отправи 
покана да направи изявление и да 
отговори на въпроси от центъра за 
парламентарен контрол преди 
назначаването му, както и преди 
евентуалното продължаване на неговия 
мандат. Изпълнителният директор 
следва също така да представя 
годишния доклад пред гореспоменатия 
център за парламентарен контрол и 
пред Съвета. Освен това Европейският 
парламент следва да може да покани 
изпълнителния директор да докладва 
относно изпълнението на задълженията 
си.

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз посочва задължението 
в регламента да се включи парламентарен контрол , който следва да се извършва от 
страна на Европейския парламент и на националните парламенти. За тази цел се 
създава център за парламентарен контрол, който е регламентиран в член 53 от 
настоящия регламент.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Създадената с настоящия регламент 
агенция,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, и на Европейския 
полицейски колеж (CEPOL), създаден 
с Решение 2005/681/ПВР. Следователно 
Европол следва да бъде правоприемник 
на всички техни договори, включително 
трудовите договори, задълженията и 
придобитото имущество. 
Международните споразумения, 
сключени от Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, и CEPOL, 
създаден с Решение 2005/681/ПВР,
следва да останат в сила, с изключение 
на сключеното от CEPOL 
споразумение за седалището.

(57) Създадената с настоящия регламент 
агенция,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР. Следователно Европол 
следва да бъде правоприемник на 
всички техни договори, включително 
трудовите договори, задълженията и 
придобитото имущество. 
Международните споразумения, 
сключени от Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР следва да 
останат в сила.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) За да се даде на Европол 
възможност да продължи да изпълнява 
по най-добрия възможен начин задачите 
на Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, и задачите на CEPOL, 
създаден с Решение 2005/681/ПВР,
следва да се определят преходни мерки, 
по-специално по отношение на 

(58) За да се даде на Европол 
възможност да продължи да изпълнява 
по най-добрия възможен начин задачите 
на Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, следва да се определят 
преходни мерки, по-специално по 
отношение на управителния съвет и на 
изпълнителния директор.
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управителния съвет, на изпълнителния 
директор и на заделянето на част от 
бюджета на Европол за обучение за 
срок от три години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество и обучение в 

областта на правоприлагането

Създаване на Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта на 

правоприлагането

1. С настоящия регламент се създава 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество и обучение в областта 
на правоприлагането (Европол), която 
има за цел подобряване на взаимното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи в 
Европейския съюз, укрепване и 
подпомагане на техните действия и 
въвеждане на последователна 
европейска политика за обучение.

1. С настоящия регламент се създава 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол), която има 
за цел да подкрепя и засилва 
дейността на правоохранителните 
органи и на другите правоприлагащи 
служби на държавите членки, както 
и взаимното им сътрудничество при 
предотвратяването на тежката 
престъпност, засягаща две или повече
държави членки, на тероризма и на 
формите на престъпност, засягащи 
общ интерес, който е предмет на 
дадена политика на Съюза.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Създадената с настоящия регламент 
агенция,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР, и на Европейския 
полицейски колеж (CEPOL), създаден 
с Решение 2005/681/ПВР.

2. Създадената с настоящия регламент 
агенция,,Европол“ е правоприемник на 
Европол, създаден с Решение 
2009/371/ПВР.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европол осъществява във всяка 
държава членка връзка със 
съответното единно национално 
звено, което се създава или определя в 
съответствие с член 7.

Or. es

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „компетентни органи на държавите 
членки“: означава всички 
съществуващи в държавите членки

a) „компетентни органи на държавите 
членки“: „компетентни органи на 
държавите-членки“ означава тези, 
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органи на полицията и други служби
за правоприлагане, които съгласно 
националното законодателство
отговарят за предотвратяването на 
престъпленията и борбата с тях;

който са посочени от държавите 
членки измежду полицейските и други
правоприлагащи служби, и са 
отговорни в съответствие със 
съответното национално
законодателство за предотвратяването 
на престъпленията, за които Европол 
има компетентност, и борбата с тях;

Or. es

Обосновка

Новото определение е по-широкообхватно и по този начин може да обхване всички 
компетентни органи на държавите членки.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) «análisis»: „анализ“ означава 
събиране, обработка или използване на 
данни с цел подпомагане на наказателни 
разследвания;

б) «análisis»: „анализ“ означава 
събиране, обработка или използване на 
данни с цел подпомагане на наказателни 
разследвания, както и извършването 
на всяка друга задача от посочените в 
член 4;

Or. es

Обосновка

Трябва да се изясни понятието „анализ“, тъй като то не следва да се отнася само до 
подпомагането на наказателни разследвания, а също така следва да се разгледа 
възможността за извършване на отделни анализи, което се прави в SOCTA или TESAT, 
наред с останалото.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол подпомага, разработва, 
провежда и координира дейности за 
обучение на служителите на 
правоприлагащите органи.

заличава се

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 29

Предложение за регламент
Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ СЪС 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА 
НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО

ЗАДАЧИ

Or. es

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачи Функции
1. Европол е агенция на Европейския 
съюз, която изпълнява следните задачи
в съответствие с настоящия регламент:

1. Европол е агенция на Европейския 
съюз, която изпълнява следните
функции в съответствие с настоящия 
регламент:
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Or. es

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съобщава незабавно на държавите 
членки информация, която ги засяга, и 
ги уведомява за всички връзки между 
престъпленията;

б) съобщава незабавно, чрез 
националните звена на Европол, на 
държавите членки информация, която ги 
засяга, и ги уведомява за всички връзки 
между престъпленията;

Or. es

Обосновка

Включване на националните звена, тъй като те се явяват звено за връзка между 
Европол и държавите членки.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подпомага, разработва, провежда, 
координира и способства 
провеждането на обучение за 
служителите на правоприлагащите 
органи в сътрудничество с мрежата 
от институти за обучение в 
държавите членки, както е посочено 
в глава III;

заличава се

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) предоставя на органите на Съюза, 
създадени на основание дял V от 
Договора, и на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) 
разузнавателни данни за престъпността 
и аналитична подкрепа в областите, 
попадащи в обхвата на тяхната 
компетентност;

й) предоставя на органите на Съюза, 
създадени на основание дял V от 
Договора, и на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) 
разузнавателни данни за престъпността, 
когато това е абсолютно необходимо 
за изпълнение на техните задачи, и 
със съгласието на държавата 
притежател на данните, която в 
случая е засегната от такова 
подпомагане;

Or. es

Обосновка

Когато става въпрос за поверителни данни, винаги е необходимо съгласието на 
държавата притежател на данните, която в случая е засегната.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ла) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) да подпомага разследвания в 
държавите членки, по-специално 
като изпраща цялата значима 
информация на националните звена;

Or. es
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на ограниченията, 
предвидени в законодателството на 
държавите членки, в които работи 
съвместният екип за разследване, 
Европол може да участва във всички 
дейности и да обменя информация с 
всички членове на съвместния екип за 
разследване.

2. В рамките на ограниченията, 
предвидени в законодателството на 
държавите членки, в които работи 
съвместният екип за разследване, 
Европол може да участва във всички 
дейности и да обменя информация с 
всички членове на съвместния екип за 
разследване. Длъжностните лица на 
Европол не участват в прилагането 
на принудителни мерки.

Or. es

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Участието на Европол в 
съвместен екип за разследване следва 
да се съгласува от компетентните 
органи на държавите членки, които 
го съставят, и да се отрази в 
документ, предварително подписан 
от директора на Европол, който се 
прилага към съответното 
споразумение за създаването на 
съвместен екип за разследване.

Or. es
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Приложението, посочено в 
предходната алинея, определя 
условията на участие на 
служителите на Европол в 
съвместния екип за разследване, 
включително и регулирането на 
привилегиите и имунитетите на 
тези длъжностни лица и 
отговорностите, произтичащи от 
възможни неправомерни действия на 
самите тях.

Or. es

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Длъжностните лица на Европол, 
участващи в съвместен екип за 
разследване, подлежат, по отношение 
на нарушенията, на които биха могли 
да бъдат обект или които биха могли 
да извършат, на националното 
законодателство на държавата 
членка, в която съвместният екип за 
разследване действа, и което е 
приложимо спрямо членовете на 
съвместния екип за разследване, 
извършващи подобни задачи в тази 
държава членка.

Or. es
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Длъжностните лица на Европол, 
участващи в съвместен екип за 
разследване, могат да обменят 
информация, произхождаща от 
системите за съхранение на данни на 
Европол, с членовете на екипа. Когато 
става въпрос за пряк контакт от 
регламентираните в член 7, Европол 
информира едновременно 
националните звена на Европол на 
държавите членки, представени в 
съвместния екип за разследване, и 
националните звена на Европол на 
държавите членки, които 
предоставят информацията.

Or. es

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д. Информацията, която получава 
длъжностно лице на Европол, докато 
е част от съвместен екип за 
разследване, може да се включи в 
някоя от системите за съхранение на 
данни на Европол чрез националните 
звена на Европол, със съгласието и под 
отговорността на компетентния 
орган, който е предоставил тази 
информация.

Or. es
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка създава или 
определя национално звено, което е 
органът за връзка между Европол и 
компетентните органи на държавите 
членки, както и за връзка с 
институтите за обучение на 
служители на правоприлагащите
органи. Във всяка държава членка се 
определя служител за ръководител на 
националното звено. 

2. Всяка държава членка установява
или определя национално звено, което е 
органът за връзка между Европол и 
компетентните органи, определени от
държавите членки. Във всяка държава 
членка се определя ръководител на 
националното звено. 

Or. es

Обосновка

Укрепване на националните звена, тъй като те се явяват звено за връзка между 
Европол и държавите членки. Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй 
като докладчикът счита, че сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европол може да си сътрудничи 
пряко с компетентните органи на 
държавите членки във връзка с
конкретни разследвания. В такива 
случаи Европол уведомява незабавно 
националното звено и предоставя копие 
от всяка информация, обменена при 
преките контакти между Европол и 
съответните компетентни органи.

4. Европол може да си сътрудничи 
пряко с компетентните органи на 
държавите членки в рамките на 
конкретни разследвания, които се 
провеждат от тези органи, при 
условие че такъв пряк контакт 
предоставя добавена стойност за 
успеха на разследването. Европол 
уведомява предварително
националното звено относно тази 
необходимост и предоставя във 
възможно най-кратък срок копие от 
информацията, обменена 
посредством тези преки контакти.
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Or. es

Обосновка

Положително е да се предостави на Европол възможността да сътрудничи директно 
с компетентните органи на държавите членки, но без да се забравя, че Европол 
предварително информира националното звено, което е звеното за връзка между 
Европол и държавите членки.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – встъпителна част и буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез своите национални звена или 
чрез компетентен орган на дадена 
държава членка държавите членки 
по-конкретно правят следното:

Националните звена:

a) предоставят на Европол 
информацията, от която агенцията 
се нуждае, за да постигне своите 
цели. Това включва незабавното 
предоставяне на Европол на 
информация, свързана със сферите на 
престъпност, които Съюзът счита 
за приоритетни. Това също включва и 
предоставянето на копие от 
информацията, обменена на 
двустранна или многостранна основа 
с друга държава членка или други 
държави членки, доколкото този 
обмен се отнася до дадено 
престъпление, попадащо в обхвата на 
целите на Европол;

a) предоставят по собствена 
инициатива на Европол информация 
и данни, необходими за изпълнение на 
неговите задължения, и отговарят на 
исканията за информация, 
предоставяне на данни и 
консултации, направени от Европол;

Без да се засяга изпълнението на 
отговорностите, които държавите 
членки имат по отношение на 
поддържането на закона и реда и 
защитата на вътрешната сигурност, 
в определени случаи националното 
звено не е задължено да предоставя 
информация и разузнавателни данни, 
ако това би означавало, че:
i) се накърняват основни интереси на 
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националната сигурност;
ii) се застрашава успеха на текущо 
разследване или безопасността на 
определени лица, или
iii) се разкрива информация, свързана с 
организации или специфични 
разузнавателни дейности в областта 
на държавната сигурност.

Or. es

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б)осигуряват ефективност на 
комуникацията и сътрудничеството 
между всички съответни компетентни 
органи на държавите членки и 
институтите за обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи в държавите членки, от една 
страна, и Европол, от друга страна;

б) осигуряват ефективност на 
комуникацията и сътрудничеството 
между всички съответни компетентни 
органи и Европол;

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) повишават осведомеността 
относно дейностите на Европол.

заличава се
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Or. es

Обосновка

Държавите членки вече са запознати с ползата от правомощията на Европол и вече 
не е необходимо националните звена да повишават осведомеността относно 
дейностите му.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изискват от Европол 
съответната информация, която 
може да подпомогне разследванията, 
които провеждат определените 
компетентни органи.

Or. es

Обосновка

Важно е да се включи като задача на националните звена да могат да изискват от 
Европол съответната информация за техните разследвания, като по този начин се 
укрепва взаимното сътрудничество между Европол и държавите членки.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) осигуряват ефективност на 
комуникацията и сътрудничеството 
с компетентните органи;

Or. es

Обосновка

В съответствие с член 7, параграф 4 националните звена следва да гарантират 
комуникация и ефективно сътрудничество с компетентните органи, тъй като те се 
явяват звено за връзка между Европол и държавите членки.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) в съответствие с разпоредбите на 
националното законодателство, 
използват информацията и данните, 
които са от интерес за 
компетентните органи, и им ги 
предават ; 

Or. es

Обосновка

Друга задача, която засилва ролята на националните звена като звено за връзка 
между Европол и държавите членки.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – буква вг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) гарантират спазването на 
законодателството при всеки обмен 
на информация между тях и Европол.

Or. es

Обосновка

Това ново правомощие подпомага укрепването на стабилна система за защита на 
данните, установена в настоящия регламент.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Всяка година Европол изготвя 
доклад за количеството и качеството 
на информацията, която е 
предоставена от всяка държава 
членка съгласно параграф 5, буква а), 
както и за работата на нейното 
национално звено. Годишният доклад 
се изпраща на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
националните парламенти.

заличава се

Or. es

Обосновка

Европол не следва да има правомощия за проучване и оценка на държавите членки.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Служителите за връзка съдействат 
за обмена на информация между
Европол и своите държави членки.

3. Служителите за връзка предават 
информацията от своите национални 
звена на Европол, а Европол на 
националните звена.

Or. es

Обосновка

В съответствие с останалите членове е необходимо да се разясни в тази член, че 
националните звена се явяват звено за връзка между държавите членки и Европол.
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Служителите за връзка съдействат за 
обмена на информация между своите 
държави членки и служителите за 
връзка на другите държави членки в 
съответствие с националното 
законодателство. В зависимост от 
националното законодателство 
инфраструктурата на Европол може да 
се използва за такъв двустранен обмен и 
във връзка с престъпления, попадащи 
извън обхвата на целите на 
Европол.Правата и задълженията, които 
служителите за връзка имат по 
отношение на Европол, се определят от 
управителния съвет.

4. Правата и задълженията, които 
служителите за връзка имат по 
отношение на Европол, се определят от 
управителния съвет. Служителите за 
връзка съдействат за обмена на 
информация между своите държави 
членки и служителите за връзка на 
другите държави членки, трети 
държави, органите на ЕС и 
международни организации в 
съответствие с националното 
законодателство. В зависимост от 
националното законодателство 
инфраструктурата на Европол може да 
се използва за такъв двустранен обмен и 
във връзка с престъпления, попадащи 
извън обхвата на целите на Европол.

Or. es

Обосновка

Двустранният обмен между служителите за връзка на държавите членки, органите 
на ЕС, международните организации и трети държави са често срещана практика 
днес, за която е необходимо правно основание, за да може да продължи.

Изменение 53

Предложение за регламент
Глава III

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С 
ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА 

ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ

заличава се

Член 9
Школа към Европол

1. Един отдел в рамките на Европол, 



PR\938283BG.doc 37/92 PE513.116v01-00

BG

наречен ,,Школа към Европол“, 
създаден с настоящия регламент, 
подпомага, разработва, провежда и 
координира обучението на служители 
на правоприлагащите органи, по-
специално в областта на борбата с 
тежката престъпност, засягаща две 
или повече държави членки, борбата с 
тероризма, управлението на спортни 
и други мероприятия, създаващи 
голям риск за обществения ред, в 
областта на стратегическото 
планиране и командването на 
невоенни мисии на Съюза, както и в 
сферата на лидерските и езиковите 
умения на служителите на 
правоприлагащите органи, по-
конкретно с цел:
(a) да се повишат осведомеността и 
знанията за: 
i) международните инструменти и 
инструментите на Съюза относно 
сътрудничеството в областта на 
правоприлагането; 
ii) органите на Съюза, и по-конкретно 
за Европол, Евроюст и Frontex, за 
тяхната работа и роля; 
iii) съдебните аспекти на 
сътрудничеството в областта на 
правоприлагането и практическите 
знания за достъпа до 
информационните канали; 
б) да се насърчава развитието на 
регионалното и двустранното 
сътрудничество между държавите 
членки, от една страна, и между 
държавите членки и трети държави, 
от друга страна;
в) да се засегнат специфични 
тематични области на престъпната 
дейност или на работата на 
полицията, в които обучението на 
ниво ЕС може да осигури добавена 
стойност;
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г) да се разработят специални общи 
учебни програми за служителите на 
правоприлагащите органи, по които 
да бъдат обучавани за участие в 
граждански мисии на Съюза;
д) да се подпомагат държавите 
членки в провежданите в трети 
държави на двустранни дейности, 
които имат за цел изграждането на 
капацитет в областта на 
правоприлагането; 
е) да бъдат обучени обучаващите 
лица и да се съдейства за 
подобряването на учебните практики 
и за обмена на добрите учебни 
практики.
2. Школата към Европол разработва 
и редовно актуализира учебните 
средства и методиките за учене и ги 
прилага от гледна точка на ученето 
през целия живот, с цел да се 
усъвършенстват уменията на 
служителите на правоприлагащите 
органи. Школата към Европол прави 
оценка на резултатите от тези 
действия с оглед на подобряване на 
качеството, съгласуваността и 
ефективността на действията в 
бъдеще. 

Член 10
Задачи на Школата към Европол

1. Школата към Европол изработва 
многогодишни стратегически анализи 
на нуждите от обучение и 
многогодишни учебни програми.
2. Школата към Европол разработва 
и реализира дейности за обучение и 
учебни продукти, които могат да 
включват: 
(a) курсове, семинари, конференции, 
уеб базирано и електронно обучение;
б) общи учебни програми, които 
повишават осведомеността, 
запълват пропуските и/или 
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способстват за възприемането на 
общ подход към проявите на 
трансграничната престъпност;
в) модули за обучение с постепенно 
нарастваща сложност, които са 
съобразени със степента на 
сложност на уменията, необходими 
за съответните целеви групи, и които 
са насочени към определен географски 
регион, конкретна тематична област 
на престъпната дейност или 
специфичен набор от професионални 
умения;
г) програми за обмен и командироване 
на служители на правоприлагащите 
органи в контекста на подход на 
обучение, базиран на оперативната 
работа.
3. С цел да осигури съгласувана 
европейска политика за обучение с 
оглед на подпомагането на 
граждански мисии и изграждането на 
капацитет в трети държави, 
Школата към Европол:
(a) оценява въздействието на 
съществуващите политики и 
инициативи за обучение в областта 
на правоприлагането, които са 
свързани със Съюза;
б) разработва и провежда обучение за 
подготовка на служителите на 
правоприлагащите органи на 
държавите членки за участие в 
граждански мисии, включително с цел 
придобиване на съответните езикови 
умения;
в) разработва и провежда обучение на 
служители на правоприлагащите 
органи от трети държави, и по-
специално от страните, които са
кандидатки за присъединяване към 
Съюза;
г) управлява средствата на Съюза за 
външна помощ, специално 
предназначени за подпомагане на 
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трети държави в изграждането на 
капацитет в съответните области 
на политиката, в съответствие с 
установените приоритети на Съюза.
4. Школата към Европол насърчава 
взаимното признаване на обучението 
в различните държави членки в 
областта на правоприлагането и 
свързаните с това действащи 
европейски стандарти за качество.

Член 11
Научни изследвания от практическо 

значение за обучението
1. Школата към Европол допринася за 
разработването на научни 
изследвания, които са от 
практическо значение за дейностите 
по обучението, включени в 
настоящата глава. 
2. Школата към Европол подкрепя и 
изгражда партньорство с органите на 
Съюза и с държавни и частни 
академични институции и насърчава 
създаването на по-стабилни 
партньорства между 
университетите и институтите за 
обучение на служители на 
правоприлагащите органи в 
държавите членки.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо, и затова отпада цялата глава III.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 12 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Научен комитет по обучението заличава се
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съгласно член 20;

Or. es

Обосновка

Тъй като научният комитет се създава в резултат на сливането на Европол и Cepol и 
докладчикът счита, че няма причина за тяхното сливане, следва да се заличи буква в).

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 12 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) ако е уместно, изпълнителен съвет 
съгласно членове 21 и 22.заличава се

заличава се

Or. es

Обосновка

Докладчикът не счита за целесъобразно да се създаде изпълнителен съвет, с цел да се 
гарантира прозрачността и вътрешната демокрация на Европол.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои от по 
един представител от всяка държава 
членка и от двама представители на 
Комисията, като всички имат право на 
глас.

1. Управителният съвет се състои от по 
един представител от всяка държава 
членка и от един представител на 
Комисията, като всички имат право на 
глас.

Or. es

Обосновка

Всяка държава членка се представлява от един единствен член в управителния съвет, 
така че се счита за по-целесъобразно да се запази само един представител на 
Комисията, тъй като така е по-справедливо.
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на управителния съвет се 
назначават въз основа на своя опит в 
управлението на организации от 
публичния или частния сектор и на 
познанията си за сътрудничеството в 
областта на правоприлагането.

2. Членовете на управителния съвет са 
началниците на полицията на 
държавите членки или лица, 
назначени от всяка държава членка
въз основа на техния опит в 
управлението на полицейски звена и на 
познанията им в областта на
полицейското сътрудничество.

Or. es

Обосновка

Новата формулировка на този член предоставя двойна възможност за избор на 
държавите членки; или член на управителния съвет може да бъде началникът на 
полицията на държавите членки, или, ако се прецени за по-целесъобразно, може да се 
избере лице, което има опит в управлението на полицейските звена и  експертни 
познания в областта на полицейското сътрудничество.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки член на управителния съвет е 
представляван от заместник, който се 
назначава въз основа на своя опит в 
управлението на организации от 
публичния и частния сектор и на 
познанията си за националната 
политика, отнасяща се до обучението 
на служители на правоприлагащите 
органи. Заместникът изпълнява 
ролята на пълноправен член по всички 
въпроси, свързани с обучението на 

3. Всеки член на управителния съвет е 
представляван от заместник, който се 
назначава от пълноправния член на 
базата на критериите, посочени в 
член 13, параграф 2. В отсъствието на 
пълноправния член заместникът го 
представлява.
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служители на правоприлагащите 
органи. В отсъствието на пълноправния 
член заместникът го представлява. В 
отсъствието на заместника 
пълноправният член го представлява 
по всички въпроси, свързани с 
обучението на служители на 
правоприлагащите органи.

Or. es

Обосновка

По-оперативно е самият пълноправен член на управителния съвет да избере 
заместник.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички представени в управителния 
съвет страни полагат усилия за 
ограничаване на текучеството на 
своите представители с цел да се 
гарантира приемствеността в 
работата на управителния съвет.
Всички страни се стремят да постигнат 
балансирано представителство на 
мъжете и жените в състава на 
управителния съвет.

4. Всички представени в управителния 
съвет страни се стремят да постигнат 
балансирано представителство на 
мъжете и жените в състава на 
управителния съвет.

Or. es

Обосновка

В зависимост от избора на член на управителния съвет от страна на държавата 
членка; затова е необходимо премахването на първата алинея от този член.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Мандатът на членовете и техните 
заместници е със срок четири години.
Този срок може да бъде продължен. 
При изтичане на мандата им или в 
случай на оставка членовете остават 
на служба до подновяване на 
назначенията им или докато бъдат 
заменени.

5. Мандатът на членовете и техните 
заместници е в зависимост от 
времето, отредено му от държавата 
членка, която го назначава.

Or. es

Обосновка

Всяка държава избира своя член в управителния съвет и за да се осигури 
последователност в тази система, продължителността на мандата му е в 
зависимост от времето, което му е отредено от държавата членка, която го 
назначава.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Председателят се подпомага от 
секретариата на управителния 
съвет. По-специално секретариатът:
a) е тясно и постоянно ангажиран с 
организацията, координацията и 
осигуряването на съгласуваност в 
работата на Управителния съвет, 
като председателя носи отговорност 
и дава насоки
б)  предоставя на управителния съвет 
необходимата административна 
подкрепа за изпълнението на неговите 
задължения.
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Or. es

Обосновка

Опитът доказа ползата от секретариата на управителния съвет, по тази причина 
той следва да се запази.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приема консолидирания годишен 
доклад за дейността на Европол и го 
изпраща в срок до 1 юли от 
следващата година на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
Сметната палата и на националните 
парламенти. Консолидираният годишен 
доклад за дейността се оповестява 
публично;

г) приема консолидирания годишен 
доклад за дейността на Европол, 
изпраща го и го представя на центъра 
за парламентарен контрол и го
изпраща на Съвета, Комисията и 
Сметната палата и на националните 
парламенти не по-късно от 1 юли 
следващата година. Консолидираният 
годишен доклад за дейността се 
оповестява публично;

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз посочва задължението 
в Регламента да се включи парламентарен контрол, който следва да се извършва от 
страна на Европейския парламент и на националните парламенти. Затова се създава 
център за парламентарен контрол, който е регламентиран в член 53 от настоящия 
регламент.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) приема стратегия за борба с 
измамите, пропорционална на риска 
от измами, като взема предвид 
разходите, свързани с мерките, които 
следва да бъдат предприети, и 

заличава се
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ползите от тях;

Or. es

Обосновка

Не следва да се превишават правомощията на Европол и да се обвързват с тези на 
OLAF.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) приема правила за предотвратяването 
и управлението на конфликти на 
интереси, които да прилага по 
отношение на своите членове и на 
членовете на Научния комитет по 
обучението;

з) приема правила за предотвратяването 
и управлението на конфликти на 
интереси, които да прилага по 
отношение на своите членове;

Or. es

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква н )

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) назначава членовете на Научния 
комитет по обучението;

заличава се

Or. es

Обосновка

Тъй като научният комитет се създава в резултат на сливането на Европол и Cepol, а 
докладчикът счита, че няма причина за тяхното сливане, буква н) следва да се заличи.
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква o)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) осигурява подходящи последващи 
действия във връзка с констатациите и 
препоръките, направени вследствие на 
вътрешни или външни одитни доклади и 
оценки, както и вследствие на 
разследвания на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF);

о) осигурява подходящи последващи 
действия във връзка с констатациите и 
препоръките, направени вследствие на 
вътрешни или външни одитни доклади и 
оценки, както и вследствие на
разследвания на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) и на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните;

Or. es

Обосновка

Управителният съвет следва да наблюдава разследванията на Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) взема всички решения относно 
създаването и изменението, ако 
последното е необходимо, на 
вътрешните структури на Европол;

п) взема всички решения относно 
създаването и изменението, ако 
последното е необходимо, на 
вътрешните структури на Европол, без 
това да се отразява върху бюджета;

Or. es

Обосновка

Управителният съвет може да вземе тези решения, без те обаче да се отразяват 
върху бюджета с оглед на задължението да се съкрати с 5 % персоналът в 
агенциите.
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет приема 
годишната работна програма в срок най-
късно до 30 ноември всяка година въз 
основа на проект, представен от 
изпълнителния директор, като взема 
предвид становището на Комисията. 
Той я изпраща на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
националните парламенти.

1. Управителният съвет приема 
годишната работна програма в срок най-
късно до 30 ноември всяка година въз 
основа на проект, представен от 
изпълнителния директор, като взема 
предвид становището на Комисията. 
Той я изпраща и представя на центъра 
за парламентарен контрол и я 
изпраща на Съвета, Комисията и 
националните парламенти.

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението в регламента да се включи парламентарният контрол, който следва да 
се извършва от страна на Европейския парламент съвместно с националните 
парламенти. Затова се създава център за парламентарен контрол, който се урежда 
от член 53 от настоящия регламент.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната работна програма включва 
подробни цели и очаквани резултати, 
включително и показатели за 
изпълнението. В нея също така са 
описани действията, които ще се 
финансират, и са посочени финансовите 
и човешките ресурси, разпределени за 
всяко действие, в съответствие с 
принципите за бюджетиране и 
управление по дейности. Годишната 
работна програма е съгласувана с
многогодишната работна програма, 

2. Годишната работна програма включва 
подробни цели и очаквани резултати, 
включително и показатели за 
изпълнението. В нея също така са 
описани действията, които ще се 
финансират, и са посочени финансовите 
и човешките ресурси, разпределени за 
всяко действие, в съответствие с 
принципите за бюджетиране и 
управление по дейности. Годишната 
работна програма е обусловена от
многогодишната работна програма, 
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посочена в параграф 4. В годишната 
работна програма ясно се указва кои 
задачи са добавени, променени или 
отменени в сравнение с предходната 
финансова година.

посочена в параграф 4. В годишната 
работна програма ясно се указва кои 
задачи са добавени, променени или 
отменени в сравнение с предходната 
финансова година.

Or. es

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет също така 
приема многогодишната работна 
програма и я актуализира в срок до 
30 ноември всяка година, като взема 
предвид становището на Комисията, и 
след консултации с Европейския 
парламент и националните 
парламенти.

4. Управителният съвет също така 
приема многогодишната работна 
програма и я актуализира в срок до 
30 ноември всяка година въз основа на 
проект, представен от 
изпълнителния директор, като взема 
предвид становището на Комисията, и 
след консултации с центъра за 
парламентарен контрол.

Приетата многогодишна работна 
програма се изпраща на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
националните парламенти.

Приетата многогодишна работна 
програма се изпраща и представя на 
центъра за парламентарен контрол и 
се изпраща на Съвета, Комисията и 
националните парламенти.

Or. es

Обосновка

En concordancia con el artículo 15.1, tanto el programa de trabajo anual como el plurianual 
lo adopta el consejo de administración, sobre la base del proyecto presentado por el director 
ejecutivo. Además se incluye el papel de la Célula de Control Parlamentario, porque el 
artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hace referencia al deber de 
inclusión en el Reglamento del control parlamentario que debe hacerse por parte del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales. Para ello se crea la célula de control 
parlamentario que viene regulada en el artículo 53 del presente Reglamento.
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Изменение 71

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателя е със срок 
четири години. Техният мандат може 
да бъде подновен еднократно. Ако обаче 
по време на мандата си председателят 
или заместник-председателят престане 
да бъде член на управителния съвет, 
мандатът му изтича автоматично на 
същата дата.

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателя е със срок пет
години. Техният мандат може да бъде 
подновен еднократно. Ако обаче по 
време на мандата си председателят или 
заместник-председателят престане да 
бъде член на управителния съвет, 
мандатът му изтича автоматично на 
същата дата.

Or. es

Обосновка

За да има по-голяма съгласуваност, е по-целесъобразно мандатът да бъде 
петгодишен, подобно на мандата на изпълнителния директор, тъй като връзката им 
следва да бъде непрекъсната, с цел да се подобри функционирането на Европол.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изпълнителният директор докладва 
на Европейския парламент относно 
изпълнението на своите задължения, 
когато бъде поканен да направи това. 
Съветът може да покани изпълнителния 
директор да докладва за изпълнението 
на своите задължения.

3. Изпълнителният директор се явява и
докладва пред центъра за 
парламентарен контрол относно 
изпълнението на своите задължения, 
когато бъде поканен да направи това. 
Съветът може да покани изпълнителния 
директор да докладва за изпълнението 
на своите задължения.

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението в регламента да се включи парламентарният контрол, който следва да 
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се извършва от страна на Европейския парламент съвместно с националните 
парламенти. За тази цел се създава център за парламентарен контрол, който се 
урежда от член 53 от настоящия регламент. По този начин центърът за 
парламентарен контрол може да покани изпълнителния директор да се яви, когато 
счете това за целесъобразно.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за изготвянето на годишната работна 
програма и многогодишната работна 
програма и представянето им на 
управителния съвет след консултация с
Комисията;

в) за изготвянето на годишната работна 
програма и многогодишната работна 
програма и представянето им на
управителния съвет, като се вземе 
предвид становището на Комисията;

Or. es

Обосновка

Предварителната консултация с Комисията се осъществява посредством становище, 
както също се предвижда по член 15, параграфи 1 и 4 от настоящия регламент.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за изготвянето на стратегия на 
Европол за борба с измамите и 
представянето й пред управителния 
съвет за одобрение;

з) за изготвянето на стратегически 
анализ на Европол за борба с измамите 
и представянето й пред управителния 
съвет за одобрение;

Or. es

Обосновка

Вътрешна препратка.



PE513.116v01-00 52/92 PR\938283BG.doc

BG

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) за изготвянето на проект на 
многогодишния план за политиката по 
отношение на персонала и 
представянето му пред управителния 
съвет след консултация с Комисията;

к) за изготвянето на проект на 
многогодишния план за политиката по 
отношение на персонала и 
представянето му пред управителния 
съвет след консултация с Комисията, 
като се вземе предвид нейното 
становище;

Or. es

Обосновка

Консултациите с Комисията се осъществяват посредством становище.

Изменение 76

Предложение за регламент
Pаздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 3 заличава се
НАУЧЕН КОМИТЕТ ПО 

ОБУЧЕНИЕТО
Член 20

Научният комитет по обучението
1. Научният комитет по обучението 
е независим консултативен орган, 
който обезпечава от научна гледна 
точка качеството на дейността на 
Европол в сферата на обучението и я 
направлява. За тази цел 
изпълнителният директор включва 
Научния комитет по обучението на 
ранен етап при изготвянето на 
всички документи, посочени в член 14, 
доколкото те се отнасят до 
обучението. 
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2. Научният комитет по обучението 
се състои от 11 лица, които се 
ползват с най-добрата академична 
или професионална репутация в 
тематичните области, включени в 
глава III от настоящия регламент. 
Управителният съвет назначава 
членовете след провеждането по 
прозрачен начин на покана за 
представяне на кандидатури и 
процедура за подбор, които се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз. Членовете на 
управителния съвет не могат да 
бъдат членове на Научния комитет 
по обучението. Членовете на Научния 
комитет по обучението са 
независими. Те не търсят и не 
приемат инструкции от никое 
правителство или друг орган.
3. Списъкът с членовете на Научния 
комитет по обучението се 
оповестява публично и се актуализира 
от Европол на уебсайта на 
агенцията.
4. Мандатът на членовете на 
Научния комитет по обучението е 
със срок пет години. Този мандат не 
може да бъде подновяван и членовете 
могат да бъдат отстранявани от 
длъжност, ако не отговарят на 
критериите за независимост.
5. Научният комитет по обучението 
избира свой председател и заместник-
председател, чийто мандат е със срок 
пет години. Научният комитет по 
обучението приема позиции с 
обикновено мнозинство. 
Председателят на комитета свиква 
заседания до четири пъти годишно. 
При необходимост председателят 
свиква извънредни заседания по 
собствена инициатива или по искане 
на най-малко четирима от членовете 
на комитета.
6. Изпълнителният директор, 
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заместник изпълнителният директор 
по обучението или съответният 
техен представител получава покана 
да присъства на заседанията като 
наблюдател без право на глас.
7. Научният комитет по обучението 
се подпомага от секретар, който е 
служител на Европол, определен от 
комитета и назначен от 
изпълнителния директор.
8. По-конкретно Научният комитет 
по обучението има следните задачи: 
(a) предоставя консултации на 
изпълнителния директор и заместник 
изпълнителния директор по 
обучението при изготвяне на 
годишната работна програма и други 
стратегически документи, за да се 
гарантира тяхното качество от 
научна гледна точка и 
съгласуваността им със съответните 
секторни политики и приоритети на 
Съюза;
б) предоставя независими становища 
и съвети на управителния съвет по 
въпроси, свързани с 
компетентността му;
в) предоставя независими становища 
и съвети относно качеството на 
учебните програми, методите за 
приложно обучение, вариантите за 
учене и новостите в науката;
г) изпълнява всички други 
консултативни задачи, които са 
свързани с научните аспекти на 
работата на Европол в сферата на 
обучението, по искане на 
управителния съвет, на 
изпълнителния директор или на 
заместник изпълнителния директор 
по обучението.
9. Годишният бюджет на Научния 
комитет по обучението се разпределя 
в отделен бюджетен ред на Европол.
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Or. es

Обосновка

Тъй като научният комитет се създава в резултат на сливането на Европол и Cepol, а 
докладчикът счита, че няма причина за тяхното сливане, член 20 следва да се заличи.

Изменение 77

Предложение за регламент
Pаздел 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 4 заличава се
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 21
Създаване

Управителният съвет може да 
създаде изпълнителен съвет.

Член 22
Функции и организация

1. Изпълнителният съвет подпомага 
управителния съвет.
2. Изпълнителният съвет има 
следните функции:
a) изготвя решенията, които трябва 
да бъдат приети от управителния 
съвет;
б) осигурява заедно с управителния 
съвет подходящи последващи 
действия във връзка с констатациите 
и препоръките, направени вследствие 
на вътрешни или външни одитни 
доклади и оценки, както и вследствие 
на докладите и препоръките от 
разследванията на Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF);
в) без да засяга функциите на 
изпълнителния директор, посочени в 
член 19, подпомага и консултира 
изпълнителния директор при 
изпълнението на решенията на 
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управителния съвет, с цел да се 
укрепи надзорът на 
административното управление.
3. Когато е необходимо при спешни 
случаи, изпълнителният съвет може 
да приема някои временни решения от 
името на управителния съвет, 
особено по въпроси, свързани с 
административното управление, 
включително относно временното 
оттегляне на делегираните 
правомощия на орган по 
назначаването.
4. Изпълнителният съвет се състои 
от председателя на управителния 
съвет, един представител на 
Комисията в управителния съвет и 
трима други членове, назначени от 
управителния съвет измежду 
членовете му. Председателят на 
управителния съвет е също така 
председател на изпълнителния съвет. 
Изпълнителният директор участва в 
заседанията на изпълнителния съвет, 
но няма право на глас.
5. Мандатът на членовете на 
изпълнителния съвет е със срок 
четири години. Мандатът на 
членовете на изпълнителния съвет 
приключва, когато престанат да 
бъдат членове на управителния 
съвет.
6. Изпълнителният съвет провежда 
най-малко едно редовно заседание на 
всеки три месеца. Освен това 
заседанията на изпълнителния съвет 
се провеждат по инициатива на 
неговия председател или по искане на 
членовете му.
7. Изпълнителният съвет спазва 
процедурния правилник, определен от 
управителния съвет.

Or. es
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Обосновка

Докладчикът не счита, че е необходимо да се създаде изпълнителен съвет, за да се 
осигури прозрачността и вътрешната демокрация на Европол.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) кръстосани проверки за установяване 
на връзки между данните;

a) кръстосани проверки за установяване 
на връзки между данните; тези 
проверки следва да се извършват, 
като се следват необходимите 
гаранции за защита на данните, по-
специално следва да са налице 
достатъчно основания за искането на 
информация и целта за използването 
ѝ. Също така следва да се 
предприемат необходимите мерки, за 
да се гарантира, че единствено 
органите, които отговарят 
първоначално за събирането на 
данните, могат да ги променят 
впоследствие.

Or. es

Обосновка

Това е препоръка на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки имат достъп до 
цялата информация, която е 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, букви а) и б), и имат 
възможност да извършват търсене в нея, 
без да се засяга правото на държавите 

1. Държавите членки, обосновавайки 
необходимостта от своите действия,
имат достъп до цялата информация, 
която е предоставена за целите на 
член 24, параграф 1, букви а) и б), и 
имат възможност да извършват търсене 
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членки, органите на Съюза, третите 
държави и международните 
организации да посочват ограничения за 
достъпа и ползването на тези данни. 
Държавите членки определят 
компетентните органи, които имат 
право да извършват такова търсене.

в нея, без да се засяга правото на 
държавите членки, органите на Съюза, 
третите държави и международните 
организации да посочват ограничения за 
достъпа и ползването на тези данни. 
Държавите членки определят 
компетентните органи, които имат 
право да извършват такова търсене.

Or. es

Обосновка

Предвид широкия достъп, който предложението предоставя на държавите членки, 
OLAF и Евроюст, следва да се обърне специално внимание на качеството на данните, 
затова се включва „обосновавайки необходимостта от своите действия“, за да може 
по този начин да се разшири необходимото и законно упражняване на техните 
правомощия.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки имат непряк 
достъп, въз основа на наличието на 
попадение или липсата на попадение
(,,hit/no hit system“), до информацията, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, буква в), без да се засягат 
възможните ограничения, посочени от 
предоставящите информацията държави 
членки, органи на Съюза, трети държави 
или международни организации в 
съответствие с член 25, параграф 2. . В 
случай на попадение Европол започва 
процедурата, чрез която може да бъде 
обменена информацията, генерирала 
попадението, в съответствие с 
решението на държавата членка, която е 
предоставила информацията на 
Европол.

2. Държавите членки имат непряк 
достъп, въз основа на наличието на 
попадение или липсата на попадение
(,,hit/no hit system“), до информацията, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, буква в), без да се засягат 
възможните ограничения, посочени от 
предоставящите информацията държави 
членки, органи на Съюза, трети държави 
или международни организации в 
съответствие с член 25, параграф 2. В 
случай на попадение Европол започва 
процедурата, чрез която може да бъде 
обменена информацията, която е 
необходима за упражняване на 
нейните функции и генерирала 
попадението, в съответствие с 
решението на държавата членка, която е 
предоставила информацията на 
Европол.
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Or. es

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп на Евроюст и OLAF до 
информацията на Европол

Достъп на Евроюст до информацията на 
Европол

Or. es

Обосновка

Член 88, параграф 2б от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга 
специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да се 
включи и OLAF.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст и 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), в рамките на 
съответния им мандат, възможност за 
достъп до цялата информация, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, букви а) и б), и възможност 
да извършват търсене в нея, без да се 
засяга правото на държавите членки, 
органите на Съюза, третите държави и 
международните организации да 
посочват ограничения за достъпа и 
ползването на тези данни. Когато при 
търсене от страна на Евроюст или 
OLAF се установи наличието на 
съвпадение с информацията, 
обработвана от Европол, Европол се 

1. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст, в 
рамките на съответния му мандат, 
възможност за достъп до цялата 
информация, предоставена за целите на 
член 24, параграф 1, букви а) и б), и 
възможност да извършват търсене в нея, 
без да се засяга правото на държавите 
членки, органите на Съюза, третите 
държави и международните 
организации да посочват ограничения за 
достъпа и ползването на тези данни. 
Когато при търсене от страна на 
Евроюст се установи наличието на 
съвпадение с информацията, 
обработвана от Европол, Европол се 
уведомява за това.
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уведомява за това.

Or. es

Обосновка

Член 88, параграф 2б от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга 
специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да се 
включи и OLAF.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст и 
на OLAF, в рамките на съответния им
мандат, възможност за непряк достъп, 
въз основа на наличието на попадение 
или липсата на попадение (,,hit/no hit 
system“), до информацията, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, буква в), без да се засягат 
възможните ограничения, посочени от 
предоставящите държави членки, 
органи на Съюза, трети държави или 
международни организации в 
съответствие с член 25, параграф 2. В 
случай на попадение Европол започва 
процедурата, чрез която може да бъде 
обменена информацията, генерирала 
попадението, в съответствие с 
решението на държавата членка, органа 
на Съюза, третата държава или 
международната организация, който или 
която е предоставил(а) информацията на 
Европол.

2. Европол взема всички подходящи 
мерки, с които да осигури на Евроюст, в 
рамките на съответния му мандат, 
възможност за непряк достъп, въз 
основа на наличието на попадение или 
липсата на попадение (,,hit/no hit 
system“), до информацията, 
предоставена за целите на член 24, 
параграф 1, буква в), без да се засягат 
възможните ограничения, посочени от 
предоставящите държави членки, 
органи на Съюза, трети държави или 
международни организации в 
съответствие с член 25, параграф 2. В 
случай на попадение Европол започва 
процедурата, чрез която може да бъде 
обменена информацията, генерирала 
попадението, в съответствие с 
решението на държавата членка, органа 
на Съюза, третата държава или 
международната организация, който или 
която е предоставил(а) информацията на 
Европол.

Or. es

Обосновка

Член 88, параграф 2б от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга 
специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да се 
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включи и OLAF.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Търсенията в информацията съгласно 
параграфи 1 и 2 се извършват само с цел 
да се определи дали информацията, с 
която разполага съответно Евроюст или 
OLAF, съответства на информацията, 
която се обработва в Европол.

3. Търсенията в информацията съгласно 
параграфи 1 и 2 се извършват само с цел 
да се определи дали информацията, с 
която разполага съответно Евроюст, 
съответства на информацията, която се 
обработва в Европол.

Or. es

Обосновка

Член 88, параграф 2б от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга 
специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да се 
включи и OLAF.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европол допуска да се извършват 
търсения съгласно параграфи 1 и 2 само 
след като получи от Евроюст 
информация за националните членове, 
заместниците и помощниците, както и 
за членовете на персонала на Евроюст, 
които са определени като 
оправомощени да извършват такива 
търсения, както и информация от 
OLAF за членовете на персонала,
които са определени като 
оправомощени да извършват такива 
търсения.

4. Европол допуска да се извършват 
търсения съгласно параграфи 1 и 2 само 
след като получи от Евроюст 
информация за националните членове, 
заместниците и помощниците, както и 
за членовете на персонала на Евроюст, 
които са определени като 
оправомощени да извършват такива 
търсения.

Or. es
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Обосновка

Член 88, параграф 2б от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга 
специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да се 
включи и OLAF.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако при извършване на дейностите на 
Европол по обработка на информация, 
отнасяща се до конкретно разследване, 
Европол или някоя държава членка 
установи необходимост от координация, 
сътрудничество или помощ в 
съответствие с мандата на Евроюст или 
OLAF, Европол ги уведомява за това и 
започва процедурата за обмен на 
информация в съответствие с решението 
на държавата членка, предоставяща 
информацията. В такива случаи 
Евроюст или OLAF се консултира с 
Европол.

5. Ако при извършване на дейностите на 
Европол по обработка на информация, 
отнасяща се до конкретно разследване, 
Европол или някоя държава членка 
установи необходимост от координация, 
сътрудничество или помощ в
съответствие с мандата на Евроюст, 
Европол ги уведомява за това и започва 
процедурата за обмен на информация в 
съответствие с решението на държавата 
членка, предоставяща информацията. В 
такива случаи Евроюст се консултира с 
Европол.

Or. es

Обосновка

Член 88, параграф 2б от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга 
специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да се 
включи и OLAF.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Евроюст, в това число колегиалният 
орган, националните членове, 
заместниците, помощниците и 
членовете на персонала на Евроюст, 

6. Евроюст, в това число колегиалният 
орган, националните членове, 
заместниците, помощниците и 
членовете на персонала на Евроюст, 
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както и OLAF, съблюдават всички 
ограничения за достъп или ползване, 
при общи или специални условия, 
посочени от държавите членки, 
органите на Съюза, третите държави и 
международните организации в 
съответствие с член 25, параграф 2.

съблюдават всички ограничения за 
достъп или ползване, при общи или 
специални условия, посочени от 
държавите членки, органите на Съюза, 
третите държави и международните 
организации в съответствие с член 25, 
параграф 2.

Or. es

Обосновка

Член 88, параграф 2б от Договора за функционирането на Европейския съюз засяга 
специалната връзка между Европол и Евроюст и затова не е целесъобразно да се 
включи и OLAF.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доколкото е необходимо, за да 
изпълнява задачите си, Европол може да 
установява и поддържа отношения на 
сътрудничество с органите на Съюза 
съгласно целите на тези органи, с 
правоприлагащите органи на трети 
държави, с институтите за обучение 
на служители на правоприлагащите 
органи в трети държави, с 
международни организации и 
частноправни субекти.

1. Доколкото е необходимо, за да 
изпълнява задачите си, Европол може да 
установява и поддържа отношения на 
сътрудничество с органите на Съюза 
съгласно целите на тези органи, с 
правоприлагащите органи на трети 
държави, с международни организации 
и частноправни субекти.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.
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Изменение 89

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 36, параграф 4, лични данни се 
предават от Европол на органи на 
Съюза, трети държави и международни 
организации само ако това е 
необходимо за предотвратяването и 
борбата с престъпленията, попадащи в 
обхвата на целите на Европол, и в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава. Ако данните, които 
подлежат на предаване, са предоставени 
от държава членка, Европол иска 
съгласието на тази държава членка, 
освен ако:

4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 36, параграф 4, лични данни се 
предават от Европол на органи на 
Съюза, трети държави и международни 
организации само ако това е 
необходимо за предотвратяването и 
борбата с престъпленията, попадащи в 
обхвата на целите на Европол, и в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава. Ако данните, които 
подлежат на предаване, са предоставени 
от държава членка, Европол иска 
съгласието на тази държава членка,
преди да извърши предаването на 
личните данни, освен ако:

Or. es

Обосновка

Съгласието следва да се предостави, преди да се извърши предаването на личните 
данни.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) може да се приеме, че държавата 
членка дава разрешение, тъй като не 
е ограничила изрично възможността 
за последващо предаване на данни; 
или

заличава се

Or. es
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Обосновка

Съгласието за обмен на информация от страна на дадена държава членка трябва да е 
изрично, а не предполагаемо, поради което буква а) следва да се заличи.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Забранява се последващото предаване 
на лични данни от държавите членки, 
органите на Съюза, трети държави и 
международни организации, освен ако 
Европол не е дал изричното си съгласие 
за това.

5. Лични данни могат да се предават 
само ако държавите членки, органите 
на ЕС, трети държави и 
международни организации изразят 
своята ангажираност, че тези данни 
ще бъдат използвани единствено за 
целите, за които са били предадени. 
Следователно се забранява 
последващото предаване на лични 
данни от държавите членки, органите на 
Съюза, трети държави и международни 
организации, освен ако Европол не е дал 
изричното си съгласие за това. Европол 
следва да гарантира регистрирането 
на предаването на лични данни, 
както и мотивите относно 
предаването в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Съгласието за обмен на информация от страна на дадена държава членка трябва да е 
изрично, без да е с предполагаем характер.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Европол публикува на своя 
интернет сайт списък, в който са 
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включени тези държави и всички 
организации, с които поддържа 
споразумения за сътрудничество, по 
силата на които може да се извършва 
обмен на данни.

Or. es

Обосновка

За да се осигури на Европол по-голяма прозрачност, е необходимо да се публикува на 
неговия интернет сайт списък, в който са включени тези държави и всякакви 
организации, с които поддържа споразумения за сътрудничество, по силата на които 
може да се извършва обмен на данни.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на всички евентуални 
ограничения, въведени съгласно 
член 25, параграфи 2 или 3, Европол 
може да предава лични данни пряко на 
органите на Съюза, доколкото това е 
необходимо за изпълнението на 
задачите на Европол или задачите на 
получаващия орган на Съюза.

При спазване на всички евентуални 
ограничения, въведени съгласно 
член 25, параграфи 2 или 3, Европол 
може да предава лични данни пряко на 
органите на Съюза, доколкото това е 
необходимо за изпълнението на 
задачите на Европол или задачите на 
получаващия орган на Съюза. Този член 
се прилага, без да засяга член 27 от 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Тъй  като Евроюст също е агенция на Европейския съюз, е необходимо да се упомене, 
че този член се прилага, без да се засягат подробностите, посочени в член 27 за 
Евроюст.
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Изменение 94

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) споразумение за сътрудничество, 
сключено между Европол и тази трета 
държава или международна организация 
съгласно член 23 от 
Решение 2009/371/ПВР преди датата на
прилагане на настоящия регламент.

в) споразумение за сътрудничество, 
сключено между Европол и тази трета 
държава или международна организация 
съгласно член 23 от 
Решение 2009/371/ПВР преди датата на 
прилагане на настоящия регламент. 
Тези споразумения следва да бъдат 
преразгледани и актуализирани 
спрямо новия регламент в максимален 
срок от две години след влизането му 
в сила.

Or. es

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
изпълнителният директор може да 
разреши предаването на лични данни на 
трети държави или международни 
организации във всеки отделен случай, 
ако:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
изпълнителният директор, като спазва 
задълженията за дискретност, 
поверителност и пропорционалност,
може да разреши предаването на лични 
данни на трети държави или 
международни организации във всеки 
отделен случай, ако:

Or. es
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предаването е необходимо с цел да 
бъдат защитени жизненоважни 
интереси на субекта на данните, 
когато законодателството на 
държавата членка, която предава 
данните от личен характер, се 
разпорежда така.

Or. es

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) предаването на данните е от 
съществено значение за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на дадена 
държава членка или на трета 
държава;

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се приемат изключения относно предаването на данни при 
определени конкретни случаи.
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Изменение 98

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доколкото е необходимо за 
изпълнението на задачите на агенцията, 
Европол може да обработва лични 
данни, произхождащи от частноправни 
субекти, при условие че те са получени 
чрез:

1. Доколкото е необходимо за 
изпълнението на задачите на агенцията, 
Европол може да обработва лични 
данни, произхождащи от частноправни 
субекти. Европол може директно да 
получава тези данни от частни лица,
ако националното законодателство, 
приложимо спрямо частноправните 
субекти, позволява директното 
предаване на тези данни на 
правоохранителните органи. В този 
случай Европол незабавно изпраща 
цялата информация, особено данните 
от личен характер, на съответните 
национални звена.
Когато националното 
законодателство не предвижда 
такова директно предаване, личните 
данни могат единствено да се 
получат, при условие че те са получени 
чрез:

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се предоставят на Европол най-добрите възможности, за да може 
да си сътрудничи с частноправни субекти, което е допустимо само ако приложимото 
законодателство спрямо частноправния субект позволява такова предаване на данни.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да разпорежда коригирането, 
блокирането, заличаването или 
унищожаването на всички данни, когато 

д) да разпорежда коригирането, 
блокирането, изтриването или 
унищожаването на всички данни, когато 
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са били обработени в нарушение на 
разпоредбите, уреждащи обработката на 
лични данни, както и уведомяването на 
трети страни, пред които са били 
разкрити данните, относно тези 
действия;

са обработвани в нарушение на 
разпоредбите, уреждащи обработката на 
лични данни, както и уведомяването на 
трети страни, пред които са разкрити 
данните, относно тези действия;

Or. es

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да налага временна или окончателна 
забрана за обработка;

е) да налага временна или окончателна 
забрана за обработка, след като 
изслуша управителния съвет;

Or. es

Обосновка

Препоръчително е да се включи и ролята на управителния съвет при прилагането на 
такава мярка.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският надзорен орган по 
защита на данните изготвя годишен 
отчет за дейностите по надзор на 
Европол. Този отчет е част от годишния 
отчет на Европейския надзорен орган по 
защита на данните, посочен в член 48 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

5. Европейският надзорен орган по 
защита на данните изготвя годишен 
отчет за дейностите по надзор на 
Европол. Този отчет е част от годишния 
отчет на Европейския надзорен орган по 
защита на данните, посочен в член 48 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001. Този отчет 
се изпраща и представя на центъра за 
парламентарен контрол и на Съвета, 
Комисията и националните 
парламенти.
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Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението в регламента да се включи парламентарният контрол, който следва да 
се извършва от страна на Европейския парламент съвместно с националните 
парламенти. Затова се създава център за парламентарен контрол, който се урежда 
от член XXX от настоящия регламент.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 53 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Центърът за парламентарен 
контрол
Механизмът за контрол на 
дейността на Европол от страна на 
Европейския парламент съвместно с 
националните парламенти е под 
формата на малка и специализирана 
структура на центъра за 
парламентарен контрол, състояща се 
от компетентната комисия на 
Европейския парламент (комисия по 
граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи) и по един 
представител на комисията по 
вътрешни работи или подобна 
структура от всеки един от 
националните парламенти на 
държавите членки.

Or. es
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Изменение 103

Предложение за регламент
Член 53 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Центърът за парламентарен 
контрол винаги се помещава в 
централата на Европейския 
парламент и се свиква от 
председателя на компетентната 
комисия на Европейския парламент 
(комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи). Той 
се председателства съвместно от 
председателя на комисията по 
граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и от 
представителя на националния 
парламент на държавата членка на 
временното председателството на 
Съвета.

Or. es

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Председателят на управителния съвет 
и изпълнителният директор се явяват в 
Европейския парламент, заедно с 
представители на националните 
парламенти, по тяхно искане с цел 
обсъждане на въпроси, свързани с 
Европол, като се отчитат задълженията 
за дискретност и поверителност.

1. Председателят на управителния съвет 
и изпълнителният директор се явяват в 
центъра за парламентарен контрол, 
по тяхно искане с цел обсъждане на 
въпроси, свързани с Европол, като се 
отчитат задълженията за дискретност и 
поверителност.

Or. es
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Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението в регламента да се включи парламентарният контрол, който следва да 
се извършва от страна на Европейския парламент съвместно с националните 
парламенти. Затова се създава център за парламентарен контрол, който се урежда 
от член 53 от настоящия регламент.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В допълнение към задълженията за 
информиране и консултиране, 
предвидени в настоящия регламент, 
Европол предава на Европейския 
парламент и на националните 
парламенти, като взема предвид 
задълженията за дискретност и 
поверителност, следното за 
информация:

3. В допълнение към задълженията за 
информиране и консултиране, 
предвидени в настоящия регламент, 
Европол предава на центъра за 
парламентарен контрол, като взема 
предвид задълженията за дискретност и 
поверителност, следното за 
информация:

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението в регламента да се включи парламентарният контрол, който следва да 
се извършва от страна на Европейския парламент съвместно с националните 
парламенти. Затова се създава център за парламентарен контрол, който се урежда 
от член 53 от настоящия регламент.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да му се позволи да упражнява 
парламентарен контрол на дейностите 
на Европол в съответствие с член 53, на 

1. С цел да му се позволи да упражнява 
парламентарен контрол на дейностите 
на Европол в съответствие с член 53, на 
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Европейския парламент и на неговите 
представители при поискване може да 
бъде предоставен достъп до 
класифицирана информация на ЕС и до 
чувствителна некласифицирана 
информация, обработвана от Европол 
или чрез Европол.

центъра за парламентарен контрол
при поискване може да бъде 
предоставен достъп до класифицирана 
информация на ЕС и до чувствителна 
некласифицирана информация, 
обработвана от Европол или чрез 
Европол. Поради чувствителния и 
класифициран характер на тази 
информация тя се разглежда в 
Европейския парламент в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в Регламента на 
Европейския парламент, по-
специално в приложение VIII.

Or. es

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет от 
списък с кандидати, предложени от
Комисията след открита и прозрачна 
процедура за подбор.

2. Изпълнителният директор се 
назначава от управителния съвет от 
списък с поне трима кандидати, 
предложени от комитет, състоящ се 
от представителя на Комисията в 
управителния съвет и други двама 
членове на управителния съвет, след 
открита и прозрачна процедура за 
подбор.

За целите на сключване на договора с 
изпълнителния директор, Европол се 
представлява от председателя на 
управителния съвет.

За целите на сключване на договора с 
изпълнителния директор, Европол се 
представлява от председателя на 
управителния съвет.

Преди назначаването избраният от 
управителния съвет кандидат може да
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от нейните 
членове.

Преди назначаването избраният от 
управителния съвет кандидат ще бъде 
поканен да направи изявление пред 
центъра за парламентарен контрол и 
да отговори на въпроси, поставени от 
нейните членове.
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Or. es

Обосновка

Създаване на нов комитет за изработването на списък с поне трима кандидати за 
последващото назначаване на изпълнителен директор, който се състои от 
представителя на Комисията в управителния съвет и други двама членове на 
управителния съвет. Включен е представителят на Комисията, тъй като Комисията 
има богат опит в подбора на персонал. С цел да се насърчи допълнително 
парламентарният контрол, се включва и центърът за парламентарен контрол. 

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент, ако 
възнамерява да продължи мандата на 
изпълнителния директор. В рамките на 
предхождащия продължаването месец 
изпълнителният директор може да бъде 
поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от нейните 
членове.

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент, ако 
възнамерява да продължи мандата на 
изпълнителния директор. В рамките на 
предхождащия продължаването месец 
изпълнителният директор ще бъде 
поканен да направи изявление пред 
центъра за парламентарен контрол и 
да отговори на въпроси, поставени от 
нейните членове.

Or. es

Обосновка

С цел да се насърчи допълнително парламентарният контрол, се включва и центърът 
за парламентарен контрол. 

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Изпълнителният директор може да 
бъде отстранен от длъжност единствено 
с решение на управителния съвет по 

7. Изпълнителният директор може да 
бъде отстранен от длъжност единствено 
с решение на управителния съвет, като 
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предложение на Комисията. се отчита пред центъра за 
парламентарен контрол.

Or. es

Обосновка

Насърчаване на парламентарния контрол.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четирима заместник изпълнителни 
директори, включително един, който е 
отговорен за обучението, подпомагат 
изпълнителния директор. Заместник 
изпълнителният директор по 
обучението е отговорен за 
управлението на Школата към 
Европол и за дейностите ѝ.. 
Изпълнителният директор определя 
задачите на другите заместник 
изпълнителни директори.

1. Трима заместник изпълнителни 
директори подпомагат изпълнителния 
директор. Изпълнителният директор 
определя задачите на другите заместник 
изпълнителни директори.

Or. es

Обосновка

Добавянето на четвърти заместник изпълнителен директор е в резултат на 
сливането на Европол и Cepol, тъй като докладчикът не го счита за целесъобразно, 
запазва се системата от трима заместник-директори.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на този проект 
управителният съвет изготвя 
предварителен проект за разчет на 

2. Въз основа на този проект 
управителният съвет изготвя 
предварителен проект за разчет на 
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приходите и разходите на Европол за 
следващата финансова година.
Предварителният проект за разчет на 
приходите и разходите на Европол се 
изпраща на Комисията всяка година до 
[дата, предвидена в Рамковия финансов 
регламент ]. До 31 март управителният 
съвет изпраща на Комисията, 
Европейския парламент и Съвета
окончателен проект на разчета, който 
включва проект за щатно разписание.

приходите и разходите на Европол за 
следващата финансова година.
Предварителният проект за разчет на 
приходите и разходите на Европол се 
изпраща на Комисията всяка година до 
[дата, предвидена в Рамковия финансов 
регламент ]. До 31 март управителният 
съвет изпраща и представя
окончателен проект на разчета, който 
включва проект за щатно разписание, на 
центъра за парламентарен контрол и 
го изпраща на Комисията, Съвета и 
националните парламенти.

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението да се включи парламентарния контрол в Регламента, който следва да 
се извърши от страна на Европейския парламент и на националните парламенти. 
Затова се създава център за парламентарен контрол, който е регламентиран в 
член 53 от настоящия регламент.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол изпраща доклада за 
бюджетното и финансовото управление 
на Европейския парламент, на Съвета 
и на Сметната палата до 31 март на 
следващата финансова година.

2. Европол изпраща и представя
доклада за бюджетното и финансовото 
управление на центъра за 
парламентарен контрол и го изпраща
на Съвета и на Сметната палата до 31 
март на следващата финансова година.

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението да се включи парламентарния контрол в Регламента, който следва да 
се извърши от страна на Европейския парламент и на националните парламенти. 
Затова се създава център за парламентарен контрол, който е регламентиран в 
член 53 от настоящия регламент.
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Изменение 113

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До 1 юли след приключване на всяка 
финансова година изпълнителният 
директор изпраща окончателния 
счетоводен отчет, заедно със 
становището на управителния съвет, на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията, Сметната палата и 
националните парламенти.

6. До 1 юли след приключване на всяка 
финансова година изпълнителният 
директор изпраща и представя
окончателния счетоводен отчет, заедно 
със становището на управителния съвет, 
на звеното за парламентарен контрол 
и го изпраща на Съвета, Комисията, 
Сметната палата и националните 
парламенти.

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението да се включи парламентарния контрол в Регламента, който следва да 
се извърши от страна на Европейския парламент и на националните парламенти. 
Затова се създава център за парламентарен контрол, който е регламентиран в 
член 53 от настоящия регламент.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Поради спецификата на членовете 
на мрежата от национални 
институти за обучение, които са 
единствените органи със специфични 
характеристики и техническа 
компетентност за извършване на 
съответните дейности по обучение, 
тези членове могат да получават 
безвъзмездни средства без покана за 
предложения в съответствие с 
член 190, параграф 1, буква г) от 
Делегиран регламент (ЕС) 

заличава се
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№ 1268/2012 на Комисията41.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на обучението, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Eвропол и Cepol не е необходимо.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изпраща доклада за 
оценката заедно със заключенията си по 
доклада до Европейския парламент,
Съвета, националните парламенти и 
управителния съвет.

2. Комисията изпраща и представя
доклада за оценката заедно със 
заключенията си по доклада на 
центъра за парламентарен контрол и 
го изпраща до Съвета, националните 
парламенти и управителния съвет.

Or. es

Обосновка

Член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз се позовава на 
задължението да се включи парламентарния контрол в Регламента, който следва да 
се извърши от страна на Европейския парламент и на националните парламенти. 
Затова се създава център за парламентарен контрол, който е регламентиран в 
член 53 от настоящия регламент.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извършването на всяка втора 
оценка Комисията прави и оценка на 
постигнатите от Европол резултати, 
като взема предвид целите, мандата и 
задачите на Европол. Ако Комисията 
счита, че продължаването на Европол 
вече не е оправдано, що се отнася до 

3. При извършването на всяка втора 
оценка Комисията прави и оценка на 
постигнатите от Европол резултати, 
като взема предвид целите, мандата и 
задачите на Европол. Ако Комисията 
счита, че продължаването на Европол 
вече не е оправдано, що се отнася до 
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възложените цели и задачи на Европол, 
тя може да предложи настоящият 
регламент да бъде съответно изменен 
или да се отмени.

възложените цели и задачи на Европол, 
тя може да предложи настоящият 
регламент да бъде съответно изменен 
или да се отмени. Това предложение 
ще се разгледа по същата процедура, 
по която е одобрен настоящият 
регламент.

Or. es

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол, създаден с настоящия 
регламент, е универсален 
правоприемник на Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, и на 
Европейския полицейски колеж 
(CEPOL), създаден с Решение 
2005/681/ПВР, по отношение на всички 
сключени от тях договори, поети от тях 
задължения и придобито от тях 
имущество.

1. Европол, създаден с настоящия 
регламент, е универсален 
правоприемник на Европол, създаден с 
Решение 2009/371/ПВР, по отношение 
на всички сключени от тях договори, 
поети от тях задължения и придобито от 
тях имущество.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент не засяга 
правната сила на споразуменията, 
сключени от CEPOL, създаден с 

заличава се
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Решение 2005/681/ПВР, преди датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3 
споразумението за седалището, 
сключено на основание 
Решение 2005/681/ПВР, се прекратява 
от началната дата на прилагане на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мандатът на членовете на 
управителния съвет на CEPOL, 
създаден на основание член 10 от 
Решение 2005/681/ПВР, се прекратява 
на [дата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

заличава се 
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Or. es

_

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На директора на CEPOL, назначен 
на основание член 11, параграф 1 от 
Решение 2005/681/ПВР, за оставащия 
период от мандата му се възлагат 
функциите на заместник 
изпълнителен директор на Европол по 
обучението. Останалите условия на 
договора му остават непроменени. 
Ако мандатът изтича след [датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент], но преди [датата на 
прилагане на настоящия регламент], 
той автоматично се продължава до 
една година след датата на прилагане 
на настоящия регламент.

заличава се 

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка от трите бюджетни заличава се
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години след влизането в сила на 
настоящия регламент най-малко 
8 млн. евро от оперативните разходи 
на Европол се запазват за обучение, 
както е описано в глава III.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент заменя и отменя 
Решение 2009/371/ПВР и 
Решение 2005/681/ПВР.

Настоящият регламент заменя и отменя 
Решение 2009/371/ПВР.

Позоваването на заменените решения
се счита за позоваване на настоящия 
регламент.

Позоваването на замененото решение
се счита за позовавания на настоящия 
регламент.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички законодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР и 
Решение 2005/681/ПВР се отменят, 
считано от датата на прилагане на 
настоящия регламент.

1. Всички законодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР 
се отменят, считано от датата на 
прилагане на настоящия регламент.
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Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всички незаконодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, с 
което се създава Европейската 
полицейска служба (Европол), и на 
Решение 2005/681/ПВР, с което се 
създава CEPOL, остават в сила след 
[датата на прилагане на настоящия 
регламент], освен ако управителният 
съвет на Европол не реши друго при 
изпълнението на настоящия регламент.

2. Всички незаконодателни мерки за 
изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, с 
което се създава Европейската 
полицейска служба (Европол), остават в 
сила след [датата на прилагане на 
настоящия регламент], освен ако 
управителният съвет на Европол не 
реши друго при изпълнението на 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Да се премахне всякакво позоваване на CEPOL, тъй като докладчикът счита, че 
сливането на Европол и Cepol не е необходимо.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Европейската полицейска служба (Европол) е създадена първоначално на 26 юли 
1995 г. чрез Конвенция, която е единственият наличен инструмент при създаването й 
по силата на Договора от Маастрихт и която изисква ратификация от всички държави 
членки за влизането си в сила. Такъв механизъм предполага, че всяка промяна на 
Конвенцията за Европол може да се направи единствено чрез „протокол“ —
инструмент, който следва да бъде представен на националните парламенти за 
последващата му ратификация. 

С цел да се подобри функционирането на Европол между 2000 и 2003 година бяха 
ратифицирани три протокола. Тези протоколи влязоха в сила между 29 март и 18 април 
2007 година. Процедурата беше особено продължителна и сложна. Това показва колко 
е трудно, ако не и невъзможно, да се адаптира бързо общата рамка на Европол за 
справяне със спешни ситуации, които изискват предоставянето на нови правомощия.  

Европол се нуждае от по-ефективен регулаторен правен инструмент, който позволява 
по-добър капацитет за реагиране в борбата с все по-глобализираната престъпността. С 
влизането в сила на Договора от Амстердам Европейската полицейска служба се 
реорганизира в европейска агенция, като й се предоставя бюджет и персонал от 
Общността. За тази цел на 6 април 2009 г. Съветът прие решение за създаването на 
Европейската полицейска служба, като отмени предходната Конвенция за Европол. 

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. беше признато 
правото на Европейския парламент на съвместно вземане на решения. Член 88 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че Европейският парламент 
и Съветът определят посредством регламент, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, структурата, функционирането, сферата на действие и 
правомощията на Европол.

Ролята на Европол, както е предвидено в член 88 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, е „да подкрепя и засилва дейността на полицейските органи и на 
другите правоприлагащи служби на държавите членки, както и взаимното им 
сътрудничество, в предотвратяването на тежката престъпност, засягаща две или повече 
държави членки, на тероризма и на формите на престъпност, засягащи общ интерес, 
който е предмет на политика на Съюза, както и борбата срещу тях. Европол способства 
за обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и 
предоставя криминален анализ с цел подпомагане на националните полицейски органи 
в извършването на трансгранични разследвания“.

Европейският съвет, в „Стокхолмската програма — отворена и сигурна Европа в услуга 
и за защита на гражданите“, предвижда Европол да се развива и да се превърне в
„център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите 
членки, доставчик на услуги и платформа на правоприлагащите служби“. С приемането 
на настоящия регламент Стокхолмската програма ще може да изпълни една от своите 
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цели и приоритети.

С оглед на:

- становището, изразено многократно от повечето от политическите групи, представени 
в Европейския парламент,

- устните съобщения в Парламента и писмените съобщения на председателите на 
управителните съвети на CEPOL и Европол,

- становищата на директорите на Европол и CEPOL в Парламента,

- становището на мнозинството от държавите членки, изразено в Съвета по ПВР на 7 
юни 2013 година,

всичките от които са срещу сливането на Европол и Cepol, 

докладчикът, като споделя горепосочените становища, счита, че Регламентът относно 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на 
правоприлагането (Европол) и за отмяна на Решения 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР 
следва да се отнася единствено до Европейската полицейска служба Европол, и 
следователно дерогацията следва да се разглежда в това законодателно предложение 
само спрямо Решение 2009/371/ПВР.

През последното десетилетие се наблюдава увеличаване на тежката и организираната 
престъпност в Европейския съюз, както и диверсификация на формите на престъпност. 
В оценката на Европол от 2013 г. на заплахите от тежката и организираната 
престъпност в ЕС (SOCTA 2013) беше установено, че „тежките престъпления и 
организираната престъпност представляват все по-динамично и комплексно явление, 
което продължава да бъде значителна заплаха за сигурността и просперитета на ЕС“. В 
проучването също така се отбелязва, че „последствията от глобализацията в 
обществото и бизнеса също спомогнаха за появата на значителни нови проявления на 
престъпна дейност, при които престъпните мрежи се възползват от „вратичките“ в 
законодателството, от интернет и от свързаните с икономическата криза условия, за да 
реализират незаконни печалби с нисък риск“. Интернет се използва за организиране и 
осъществяване на престъпни дейности, като служи за комуникация, пазаруване, 
вербуване и извършване на финансови услуги. Освен това той способства за нови 
форми на киберпрестъпността, измами с банкови платежни карти и разпространение на 
материали, свързани със сексуално насилие над деца. 

Що се отнася до промяната в начина на действие на организираната престъпност в 
Европейския съюз, важно е да се отбележи, че в момента организираните престъпни 
групи имат за цел да максимизират печалбите си и поради това извършват множество 
престъпления като трафик на хора, трафик на наркотици и огнестрелно оръжие, 
финансови престъпления като корупция, измами и изпиране на пари и 
киберпрестъпност. Всичките тези престъпления представляват не само заплаха за 
личната и икономическата сигурност на европейските граждани, но също така 
генерират незаконни печалби, които водят до засилване на властта на престъпните 
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мрежи и лишават обществените органи от толкова необходимите приходи. Тероризмът 
продължава да бъде основна заплаха за сигурността на ЕС, тъй като обществата в 
Европа все още са уязвими от терористични нападения. 

Сред притесненията на европейските граждани престъпността е на пето място. 
Гражданите също са засегнати от киберпрестъпността, която бързо се увеличава и може 
да подкопае доверието в онлайн услугите и да причини значителни щети на 
икономиката на Европейския съюз Поради тази причина на 11 януари 2013 г. започна 
да действа Европейският център за борба с престъпленията в кибернетичното 
пространство EC3, подчинен на Европейската полицейска служба, като инструмент за 
координация в областта на киберпрестъпността.
Поради всички горепосочени причини е необходимо да има Европейска полицейска 
служба, която да е ефективна и ефикасна в сътрудничеството и обмена на информация.

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Правното основание на предложението е член 88 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

3. ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ

Направеното предложението ясно определя обхвата на действие на Европол, функциите 
и начина за осъществяване на сътрудничество с държавите членки. Предложението има 
за цел:

1. Да се приведе Европол в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон чрез 
установяване в регламента на законодателна рамка за Европол и чрез въвеждане на 
механизъм за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент 
заедно с националните парламенти.

2. Да се подобри управлението на Европол, като се  повиши ефективността му.

3. Да се осигури на Европол по-надеждна структура относно защитата на данните, като 
се възложи на Европейския надзорен орган по защита на данните надзора върху 
обработката на лични данни от Европол при пълна независимост,

4. Да насърчава обменът на подходяща информация.

Регламентът постига тези цели по следния начин:

3.1. Приспособяването на Европол към Договора от Лисабон и парламентарния 
контрол.

Регламентът гарантира, че дейностите на Европол подлежат на контрол от страна на 
демократично избраните представители на гражданите на ЕС. Предложените правила 
са в съответствие със съобщението на Комисията от 2010 г. относно процедурите за 
контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент и 
националните парламенти.
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Парламентарният контрол е конкретно заложен в член 53 от настоящия регламент, 
макар че се среща и в множество препратки във всички членове.

Механизмът за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент 
съвместно с националните парламенти се извършва чрез центъра за парламентарен 
контрол, който е малка и специализирана структура, състояща се от компетентната 
комисия на Европейския парламент (LIBE) и един представител на комисията по 
вътрешни работи или аналогичната комисия от всеки един от националните парламенти 
на държавите членки. Този контрол е винаги се осъществява в седалището на 
Европейския парламент, свиква се от председателя на компетентната комисия на 
Европейския парламент (LIBE) и се председателства съвместно от председателя на 
комисията LIBE и представителя на националния парламент на държавата членка на 
ротационното председателство на Съвета.

Пред този център за парламентарен контрол се представят и обсъждат:

- консолидираният годишен доклад за дейността на Европол, 
- едногодишната и многогодишната работна програма и
- годишният доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните относно 
надзорните дейности на Европол.

Освен това, същата тази структура може да покани избрания кандидат за изпълнителен 
директор на Европол, за да направи изявление и да докладва относно изпълнението на 
задълженията си.

Горепосоченият член 53 гласи, че председателят на управителния съвет и 
изпълнителният директор се явяват пред центъра за парламентарен контрол по негово 
искане, за да обсъдят въпроси, свързани с Европол. Също така Европейският парламент 
и националните парламенти получават за своя информация оценки на заплахите, 
стратегически анализи и общи доклади за обстановката, свързани с целите на Европол, 
както и резултатите от проучвания и оценки, поръчани от Европол;

Да не забравяме и че Европейският парламент следва да изпълни своите функции на 
бюджетен орган; по-специално той получава и представя в Парламента прогнозите и 
доклада за бюджетното и финансово управление и освобождава от отговорност 
изпълнителния директор за изпълнението на бюджета.

3.2. Подобрено управление

С регламента се подобрява управлението на Европол, тъй като се засилва неговата 
ефикасност, рационализират се процедурите, особено по отношение на управителния 
съвет и изпълнителния директор. Освен това, за да гарантират добрата работа на 
управителния съвет, Комисията и всяка държава членка са представени от по един 
член.

Благодарение на оперативната ефикасност и ефективност, доказана с многогодишния 
опит, членове на управителния съвет, представляващи държавите членки, ще 
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продължат да бъдат началниците на полицията на държавите членки или лица, 
посочени от всяка държава членка въз основа на опита им в управлението на 
полицейски звена и на познанията им в областта на полицейското сътрудничество, като 
съществува възможност всеки от тях да определи свой заместник, който ще действа 
като пълноправен член на съвета. Една от функциите на управителния съвет е да 
приема всяка година работната програма за следващата година, многогодишната 
работна програма, годишния бюджет на Европол, консолидирания годишен доклад за 
дейността на Европол и финансовите правила, приложими спрямо Европол. За 
отбелязване е, че управителният съвет е отговорен за назначаването на изпълнителния 
директор от списък с поне трима кандидати, предложени от комитет, състоящ се от 
представителя на Комисията в управителния съвет и други двама членове на 
управителния съвет.

В допълнение управителният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство, 
освен в изключителни случаи, което ще улесни приемането им и ще допринесе за по-
голяма оперативност и експедитивност.

С цел да се осигури ефективното ежедневно функциониране на Европол, 
изпълнителният директор се явява негов законен представител и управител. 
Изпълнителният директор е напълно независим при изпълнението на своите задачи и 
осигурява осъществяването от Европол на задачите, предвидени в настоящия 
регламент. По-конкретно изпълнителният директор следва да отговаря за изготвянето 
на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят на 
управителния съвет, за да вземе решение, за изпълнението на годишните и 
многогодишните работни програми на Европол и на други документи за планиране.

Регламентът предвижда, че националното звено е гарант и защитник на националните 
интереси в Европол, служейки като звено за връзка между Европол и компетентните 
органи, като се гарантира по този начин централизираща роля и едновременно ролята 
му на координатор на цялото сътрудничеството на държавите членки с и посредством 
Европол, като така се осигурява единна реакция на държавата членка спрямо 
изискванията на Европол.

3.3. По-надеждна структура в областта на защитата на данните

Подсилва се режимът за защита на данните, приложим по отношение на дейностите на 
Европол.

• Въвежда се фигурата на Европейския орган за защита на данните, който е 
напълно независим. Той има важни правомощия като разглеждане и разследване на 
жалби, проследяване и осигуряване на прилагането на разпоредбите на настоящия 
регламент, предоставяне на съвети на Европол по всички въпроси, свързани с 
обработката на лични данни, водене на регистър на операциите по обработка и 
извършване на предварителна проверка на обработката, за която е уведомен.
• Забранява се обработката на лични данни относно жертви на престъпления, 
свидетели, лица, които не са заподозрени, както и непълнолетни и малолетни лица, 
освен ако това не е строго необходимо. Това ограничение важи и за данни, разкриващи 
расов или етнически произход, политически, религиозни или други възгледи, членство 
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в синдикални организации, както и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния 
живот (лични данни от чувствително естество). Освен това личните данни от 
чувствително естество могат да се обработват единствено когато допълват други лични 
данни, които вече се обработват от Европол.

• Достъпът на държавите членки до личните данни, съхранявани от Европол и 
свързани с оперативните анализи, става непряк, основаващ се на наличието на 
попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit“): в резултат на автоматизирано 
сравнение се получава анонимно „попадение“, ако данните, съхранявани от 
запитващата държава членка, съответстват на данните, съхранявани от Европол. 
Свързаните с това лични данни или информация по дадения случай се предоставят само 
в отговор на отделно ново искане.

• За да се подобри прозрачността, правото на физическите лица на достъп до 
съхраняваните от Европол лични данни се подсилва. Информацията, която Европол 
трябва да предостави на дадено физическо лице, искащо достъп до своите данни, е 
посочена в регламента.

• В предложението се определят ясни правила за разпределянето на отговорността 
по въпросите, свързани със защитата на данните, като по-специално Европол поема 
отговорността редовно да преразглежда необходимостта от продължаване на 
съхранението на лични данни.

• Задължението за водене на дневници и документация вече обхваща не само 
достъпа, но и по-широк кръг дейности по обработка на данните: събирането, 
промяната, достъпа, разкриването, комбинирането и заличаването. С оглед на това да се 
осигури по-добър контрол над използването на данните и яснота по въпроса кой ги 
обработва, в регламента има забрана за изменение на дневниците.

• Доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на агенцията, Европол 
може да обработва лични данни, произхождащи от частноправни субекти. Освен това 
Европол може директно да получава тези данни от частни лица, ако националното 
законодателство, приложимо спрямо частноправните субекти, позволява директното 
предаване на тези данни на правоохранителните органи. В този случай Европол 
незабавно изпраща цялата информация, особено данните от личен характер, на 
съответните национални звена.

• Всяко физическо лице може да поиска от Европол обезщетение за неправомерна 
обработка на данни или за действие, което е несъвместимо с разпоредбите на 
настоящия регламент. В такъв случай Европол и държавата членка, в която е настъпила 
вредата, са солидарно отговорни (Европол на основание член 340 от Договора, а 
държавата членка — в съответствие със своето национално законодателство).

• Националните органи по защита на данните обаче запазват компетентността си 
по отношение на надзора на въвеждането, извличането и всяко съобщаване на Европол 
на лични данни от съответната държава членка. Те запазват също така и отговорността 
да преценяват дали това въвеждане, извличане или съобщаване не нарушава правата на 
субекта на данните.
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• С регламента се въвеждат елементи на „съвместен надзор“ на данните, 
предавани на Европол и обработвани в Европол. При специфични въпроси, за които се 
изисква национално участие, и с цел да се осигури последователно прилагане на 
настоящия регламент в целия Европейски съюз, Европейският надзорен орган по 
защита на данните и националните надзорни органи следва да си сътрудничат в 
рамките на своите правомощия.

3.4. Активизиране на обмена на информация

Регламентът си поставя за цел да активизира предаването на информация от страна на 
държавите членки на Европол. Това се постига чрез по-строгото изискване държавите 
членки да предоставят на Европол съответните данни. За тази цел като звено за връзка с 
Европол служи националното звено.

Благодарение на системата за обмен на информация, която се създава с регламента, се 
постигат високите стандарти за защита и сигурност на данните чрез процедурни 
гаранции, които се прилагат по отношение на всеки конкретен вид информация. В 
регламента се определят подробно целите на дейностите по обработка на данни 
(кръстосани проверки, стратегически анализи или други с общ характер, оперативни 
анализи във връзка с конкретни случаи), източниците на информация и кой може да 
има достъп до данните. В него също така се посочват категориите лични данни и 
субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани при всяка конкретна дейност 
по обработка на информацията. Гарантират се също така високи стандарти за защита с 
правомощията, които регламентът предоставя на Европейския надзорен орган по 
защита на данните.

4. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Оценката на въздействието за Европол се основаваше на двете политически цели,  а 
именно увеличаване на информацията, предоставяна от държавите членки на Европол, 
и създаване на среда за обработка на данни, която дава възможност на Европол да 
оказва пълно съдействие на държавите членки за предотвратяване и борба с тежките 
престъпления и тероризма. По отношение на първата цел бяха оценени два варианта на 
политиката: i) изясняване на правното задължение на държавите членки да предоставят 
данни на Европол, предвиждане на стимули и механизъм за докладване относно 
резултатите, постигнати от отделните държави членки, и ii) предоставяне на достъп на 
Европол до съответните национални бази данни в областта на правоприлагането въз 
основа на наличието на попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit“). Що се 
отнася до целта на политиката, отнасяща се до средата за обработка на данни, бяха 
оценени два варианта на политиката: i) сливане на двете съществуващи аналитични 
работни досиета в едно и ii) нова среда за обработка, в която са заложени процедурни 
гаранции за прилагане на принципите за защита на данните, като се поставя особен 
акцент върху принципа на неприкосновеност на личността и личния живот още при 
проектирането (т. нар.,,privacy by design“).

В съответствие с установената от Комисията методология всеки вариант на политиката 
бе оценен с помощта на междуведомствена работна група за неговото въздействие 
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върху сигурността, върху разходите и върху основните права. 

Според оценката осъществяването на този вариант ще доведе до още по-голяма 
ефективност на Европол като агенция, която предоставя всестранна подкрепа на 
служителите на правоприлагащите органи в Европейския съюз.

5. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Окончателният брой длъжности и общият бюджет зависят от резултатите както от 
вътрешния преглед от страна на Комисията на нуждите на децентрализираните агенции 
от средства в периода 2014—2020 г., така и от преговорите по МФР със специален 
акцент върху оценката на ,,реалните нужди“ в настоящия контекст на конкуриращи се 
искания за предоставяне на много ограничените бюджетни средства и с оглед на 
съблюдаването на 5-процентното намаляване на персонала в агенциите.


