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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-agenturet for 
samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af 
afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0173),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0094/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

om EU-agenturet for samarbejde og 
uddannelse inden for retshåndhævelse 
(Europol) samt om ophævelse af afgørelse 
2009/371/RIA og 2005/681/RIA

om EU-agenturet for samarbejde inden for 
retshåndhævelse (Europol) samt om 
ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA

Or. es
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Begrundelse

Ordføreren mener ikke, at sammenlægningen af Europol og Cepol bør gennemføres, eftersom 
de to politiområder har meget forskellige formål og opgaver for så vidt angår EU-
samarbejdet inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed. Denne begrundelse gælder for alle 
øvrige ændringsforslag, der udgår.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 88 og artikel 87, stk. 2, litra b),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 88,

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Politiakademi 
("Cepol") blev oprettet ved afgørelse 
2005/681/RIA for at fremme samarbejdet 
mellem de nationale politistyrker ved at 
arrangere og koordinere 
uddannelsesaktiviteter med en europæisk 
politidimension.

udgår

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Stockholmprogrammet - et åbent og 
sikkert Europa i borgernes tjeneste og til 
deres beskyttelse opfordrer til, at Europol 
udvikles og bliver et "knudepunkt for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaternes retshåndhævende 
myndigheder, en tjenesteudbyder og en 
platform for de retshåndhævende 
tjenester". Efter en vurdering af Europols 
virke er det nødvendigt yderligere at 
forbedre Europols operationelle
effektivitet, hvis dette mål skal nås. 
Stockholmprogrammet opstiller også det 
mål at udvikle en ægte europæisk 
retshåndhævelseskultur gennem 
indførelse af europæiske 
uddannelsesordninger og 
udvekslingsprogrammer for alle relevante 
erhvervsgrupper beskæftiget med 
retshåndhævelse på nationalt plan og EU-
plan.

(4) Stockholmprogrammet - et åbent og 
sikkert Europa i borgernes tjeneste og til 
deres beskyttelse opfordrer til, at Europol 
udvikles og bliver et "knudepunkt for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaternes retshåndhævende 
myndigheder, en tjenesteudbyder og en 
platform for de retshåndhævende 
tjenester". Efter en vurdering af Europols 
virke er det nødvendigt yderligere at 
forbedre Europols operationelle 
effektivitet, hvis dette mål skal nås.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Omfattende kriminelle netværk og 
terroristnetværk udgør en betydelig trussel 
mod Unionens indre sikkerhed og mod 
borgernes sikkerhed og levebrød. De 
foreliggende vurderinger af truslen viser, at 

(5) Omfattende kriminelle netværk og 
terroristnetværk udgør en betydelig trussel 
mod Unionens indre sikkerhed og mod 
borgernes sikkerhed og levebrød. De 
foreliggende vurderinger af truslen viser, at 
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kriminelle grupper i stigende grad er 
involveret i mange former for forbrydelser 
og opererer på tværs af landegrænserne. De 
nationale retshåndhævende myndigheder 
har derfor brug for at samarbejde tættere 
med deres kolleger i andre medlemsstater. I 
den forbindelse er det nødvendigt at give 
Europol midlerne til at støtte 
medlemsstaterne mere i forebyggelsen af 
kriminalitet og i analyser og efterforskning 
af kriminalitet i hele Unionen. Dette er 
også blevet bekræftet i evalueringerne af
afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA.

kriminelle grupper i stigende grad er 
involveret i mange former for forbrydelser 
og opererer på tværs af landegrænserne. De 
nationale retshåndhævende myndigheder 
har derfor brug for at samarbejde tættere 
med deres kolleger i andre medlemsstater. I 
den forbindelse er det nødvendigt at give 
Europol midlerne til at støtte 
medlemsstaterne mere i forebyggelsen af 
kriminalitet og i analyser og efterforskning 
af kriminalitet i hele Unionen. Dette er 
også blevet bekræftet i evalueringen af 
afgørelse 2009/371/RIA.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Under hensyntagen til forbindelsen 
mellem Europols og Cepols opgaver ville 
det forbedre virkningerne af den 
operationelle indsats, relevansen af 
uddannelsesaktiviteterne og effektiviteten 
af EU-politisamarbejdet, hvis de to 
agenturers opgaver samles og 
rationaliseres.

udgår

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Afgørelse 2009/371/RIA og 
2005/681/RIA bør derfor ophæves og 
erstattes af denne forordning, der bygger på 
erfaringerne fra gennemførelsen af begge 
afgørelserne. Europol som oprettet ved 
denne forordning bør træde i stedet for 
Europol og Cepol og overtage deres 
opgaver, således som disse er fastlagt i de 
to ophævede afgørelser.

(7) Afgørelse 2009/371/RIA bør derfor 
ophæves og erstattes af denne forordning, 
der bygger på erfaringerne fra 
gennemførelsen af afgørelsen. 
Europolagenturet som oprettet ved denne 
forordning bør træde i stedet for Europol 
og overtage Europols opgaver, således 
som disse er fastlagt i den ophævede 
afgørelse.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Europol bør sikre bedre, 
sammenhængende og ensartet uddannelse 
af retshåndhævende personale på alle 
niveauer inden for klare rammer i 
overensstemmelse med de konstaterede 
uddannelsesbehov.

udgår

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at Europol mere effektivt kan 
være et knudepunkt for 
informationsudveksling i Unionen, bør der 
fastsættes klare forpligtelser for 
medlemsstaterne til at meddele Europol de 
nødvendige oplysninger, så Europol kan 
opfylde sine målsætninger. I forbindelse 
med opfyldelsen af disse forpligtelser bør 
medlemsstaterne lægge særlig vægt på at 
meddele de oplysninger, der er relevante 
for bekæmpelsen af de forbrydelser, som 
anses for at være blandt de strategiske og 
operationelle prioriteter inden for de 
relevante politiske instrumenter i Unionen. 
Medlemsstaterne bør også tilsende Europol 
en kopi af bilaterale og multilaterale 
udvekslinger med andre medlemsstater af 
information om kriminalitet, der er 
omfattet af Europols målsætninger. 
Samtidig bør Europol i højere omfang yde 
støtte til medlemsstaterne med henblik på 
at forbedre det gensidige samarbejde og 
dele information. Europol bør fremlægge 
en årsrapport for alle EU-institutionerne 
og de nationale parlamenter om, i hvilket 
omfang de enkelte medlemsstater 
meddeler oplysninger til Europol.

(11) For at Europol mere effektivt kan 
være et knudepunkt for 
informationsudveksling i Unionen, bør der 
fastsættes klare forpligtelser for 
medlemsstaterne til at meddele Europol de 
nødvendige oplysninger, så Europol kan 
opfylde sine målsætninger. I forbindelse 
med opfyldelsen af disse forpligtelser bør 
medlemsstaterne lægge særlig vægt på at 
meddele de oplysninger, der er relevante 
for bekæmpelsen af de forbrydelser, som 
anses for at være blandt de strategiske og 
operationelle prioriteter inden for de 
relevante politiske instrumenter i Unionen. 
Medlemsstaterne bør også tilsende Europol 
en kopi af bilaterale og multilaterale 
udvekslinger med andre medlemsstater af 
information om kriminalitet, der er 
omfattet af Europols målsætninger. 
Samtidig bør Europol i højere omfang yde 
støtte til medlemsstaterne med henblik på 
at forbedre det gensidige samarbejde og 
dele information.

Or. es

Begrundelse

Europol bør hverken have beføjelse til at undersøge eller til at vurdere medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Til at sikre et effektivt samarbejde 
mellem Europol og medlemsstaterne bør 
der oprettes en national enhed i hver 
medlemsstat. Den bør være det vigtigste 
forbindelsesled mellem de nationale 
retshåndhævende myndigheder og 
uddannelsesinstitutioner for 
retshåndhævelse på den ene side og 
Europol på den anden side. For at sikre 
løbende, effektiv udveksling af oplysninger 
mellem Europol og de nationale enheder 
og fremme deres samarbejde bør hver 
national enhed udstationere mindst en 
forbindelsesofficer ved Europol.

(12) Til at sikre et effektivt samarbejde 
mellem Europol og medlemsstaterne bør 
der oprettes en national enhed i hver 
medlemsstat. I denne forordning 
fastholdes den nationale Europolenheds 
rolle som garant for og forsvarer af 
agenturets nationale interesser. Den 
nationale enhed bør fungere som 
kontaktpunkt mellem Europol og de 
kompetente myndigheder og bør gives en 
central rolle som koordinator for 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Europol og følgelig sikre en fælles 
holdning i medlemsstaten i forhold til 
kravene fra Europol. For at sikre løbende, 
effektiv udveksling af oplysninger mellem 
Europol og de nationale enheder og 
fremme deres samarbejde bør hver national 
enhed udstationere mindst en 
forbindelsesofficer ved Europol.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre, at uddannelse i 
retshåndhævelse på EU-plan er af høj 
kvalitet, sammenhængende og ensartet, 
bør Europol følge Unionens politik inden 
for uddannelse i retshåndhævelse. 
Retshåndhævende personale bør uanset 

udgår
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rang have adgang til uddannelse på EU-
plan. Europol bør sikre, at der foretages 
en evaluering af uddannelsen, og at 
konklusionerne fra vurderinger af 
uddannelsesbehovene indgår i 
planlægningen så der undgås unødig 
gentagelse. Europol bør arbejde for, at 
uddannelse på EU-plan anerkendes i 
medlemsstaterne.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør være repræsenteret i Europols 
bestyrelse, så de effektivt kan føre tilsyn 
med Europols virksomhed. I betragtning 
af de to opgaver, det nye agentur tillægges 
- operationel støtte og uddannelse for 
retshåndhævende personale - bør de faste 
medlemmer af bestyrelsen udnævnes på 
grundlag af deres kendskab til samarbejde 
om retshåndhævelse, mens suppleanterne 
bør udnævnes på grundlag af deres 
kendskab til uddannelse af 
retshåndhævende personale. 
Suppleanterne bør optræde som faste 
medlemmer i det faste medlems fravær, og 
når der drøftes eller træffes afgørelse om 
uddannelse. Bestyrelsen bør rådgives af et 
videnskabeligt udvalg om tekniske 
spørgsmål angående uddannelse.

(16) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør være repræsenteret i Europols 
bestyrelse, så de effektivt kan føre tilsyn 
med Europols virksomhed.

Or. es
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Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Bestyrelsen bør have de nødvendige 
beføjelser, særligt til at opstille budgettet, 
kontrollere dets gennemførelse, vedtage de 
nødvendige finansielle regler og 
planlægningsdokumenter, fastlægge 
gennemsigtige arbejdsprocedurer for 
Europols eksekutivdirektørs 
beslutningstagning og vedtage 
årsberetningen. Den bør have beføjelser 
som ansættelsesmyndighed over for 
agenturets personale, herunder over for 
eksekutivdirektøren. For at strømline 
beslutningsproceduren og øge kontrollen 
med den administrative og budgetmæssige 
forvaltning bør bestyrelsen også have 
mulighed for at oprette en direktion.

(17) Bestyrelsen bør have de nødvendige 
beføjelser, særligt til at opstille budgettet, 
kontrollere dets gennemførelse, vedtage de 
nødvendige finansielle regler og 
planlægningsdokumenter, fastlægge 
gennemsigtige arbejdsprocedurer for 
Europols eksekutivdirektørs 
beslutningstagning og vedtage 
årsberetningen. Den bør have beføjelser 
som ansættelsesmyndighed over for 
agenturets personale, herunder over for 
eksekutivdirektøren. 

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til Europols gennemsigtighed og interne demokrati mener ordføreren ikke, at der 
bør gives mulighed for at oprette en direktion.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Af hensyn til ejendomsretten til 
oplysningerne og beskyttelse af 
information bør medlemsstaterne, 
myndigheder i tredjelande og 
internationale organisationer kunne 

(21) Af hensyn til ejendomsretten til 
oplysningerne og beskyttelse af 
information bør medlemsstaterne, 
myndigheder i tredjelande og 
internationale organisationer kunne 
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bestemme, til hvilke formål Europol må 
behandle de data, de selv meddeler, og 
begrænse adgangsrettighederne.

bestemme, til hvilke formål Europol må 
behandle de data, de selv meddeler, og 
begrænse adgangsrettighederne. Denne 
begrænsning bidrager til øget 
gennemsigtighed og retssikkerhed, som er 
af stor betydning inden for 
politisamarbejde.

Or. es

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at styrke det operationelle 
samarbejde mellem agenturerne og særligt 
for at kunne konstatere, om der er 
forbindelser mellem oplysninger, der 
allerede er i de forskellige agenturers 
besiddelse, bør Europol give Eurojust og 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) mulighed for at få adgang 
til oplysninger hos Europol og foretage 
søgninger i dem.

(23) For at styrke det operationelle 
samarbejde mellem agenturerne og særligt 
for at kunne konstatere, om der er 
forbindelser mellem oplysninger, der 
allerede er i de forskellige agenturers 
besiddelse, bør Europol give Eurojust 
mulighed for at få adgang til oplysninger 
hos Europol og foretage søgninger i dem i 
overensstemmelse med de specifikke 
garantier. 

Or. es

Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Europol bør opretholde 
samarbejdsforbindelser med andre EU-
organer, retshåndhævende myndigheder og 

(24) Europol bør opretholde 
samarbejdsforbindelser med andre EU-
organer, retshåndhævende myndigheder i 
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uddannelsesinstitutioner for 
retshåndhævelse i tredjelande, 
internationale organisationer og private 
parter i det omfang, det er nødvendigt, for 
at Europol kan udføre sine opgaver.

tredjelande, internationale organisationer 
og private parter i det omfang, det er 
nødvendigt, for at Europol kan udføre sine 
opgaver.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre operationel effektivitet bør 
Europol kunne udveksle alle oplysninger, 
undtagen personoplysninger, med andre 
EU-organer, retshåndhævende 
myndigheder og uddannelsesinstitutioner 
for retshåndhævelse i tredjelande samt 
internationale organisationer i det omfang, 
det er nødvendigt, for at Europol kan 
udføre sine opgaver. Da selskaber, 
virksomheder, erhvervssammenslutninger, 
ikke-statslige organisationer og andre 
private parter besidder en sagkundskab og 
har oplysninger, der har umiddelbar 
relevans for forebyggelsen og 
bekæmpelsen af grov kriminalitet og 
terrorisme, bør Europol også kunne 
udveksle disse oplysninger med private 
parter. For at forebygge og bekæmpe it-
kriminalitet forbundet med 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer bør Europol i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om foranstaltninger, der skal sikre 
et højt fælles niveau for net- og 
informationssikkerhed i hele EU, 
samarbejde og udveksle oplysninger, dog 
undtagen personoplysninger, med de 
nationale myndigheder, der er ansvarlige 

(25) For at sikre operationel effektivitet bør 
Europol kunne udveksle alle oplysninger, 
undtagen personoplysninger, med andre 
EU-organer, retshåndhævende 
myndigheder i tredjelande samt 
internationale organisationer i det omfang, 
det er nødvendigt, for at Europol kan 
udføre sine opgaver. Da selskaber, 
virksomheder, erhvervssammenslutninger, 
ikke-statslige organisationer og andre 
private parter besidder en sagkundskab og 
har oplysninger, der har umiddelbar 
relevans for forebyggelsen og 
bekæmpelsen af grov kriminalitet og 
terrorisme, bør Europol også kunne 
udveksle disse oplysninger med private 
parter. Den eller de berørte nationale 
enhed(er) skal altid underrettes om denne 
udveksling af oplysninger. Hvis de 
oplysninger, der skal udveksles, berører 
en specifik medlemsstat eller en konkret 
institution eller enhed, skal bestyrelsen 
underrettes herom og afgive en udtalelse. 
For at forebygge og bekæmpe it-
kriminalitet forbundet med 
sikkerhedsrelaterede hændelser i net og 
informationssystemer bør Europol i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
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for sikkerheden af net og informations-
systemer.

direktiv om foranstaltninger, der skal sikre 
et højt fælles niveau for net- og 
informationssikkerhed i hele EU, 
samarbejde og udveksle oplysninger, dog 
undtagen personoplysninger, med de 
nationale myndigheder, der er ansvarlige 
for sikkerheden af net og informations-
systemer.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Europol bør kunne udveksle 
personoplysninger med andre EU-organer i 
det omfang, det er nødvendigt for, at 
Europol kan udføre sine opgaver.

(26) Europol bør kunne udveksle 
personoplysninger med andre EU-organer i 
det omfang, det er nødvendigt for, at 
Europol kan udføre sine opgaver. Ifølge 
Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse bør denne udveksling af 
oplysninger begrænses til de personer, der 
har begået eller mistænkes for at have 
begået en strafbar handling, som 
henhører under Europols kompetence.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at begrænse Europols kompetence til at udveksle personoplysninger med 
andre EU-organer, og udvekslingen bør begrænses til de personer, der har begået eller 
mistænkes for at have begået en strafbar handling, som henhører under Europols 
kompetence.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Agenturet bør i betragtning af sin 
særlige karakter have sin egen ordning, 
navnlig på området for beskyttelse af 
personoplysninger, hvis 
beskyttelsesniveau på ingen måde må 
være lavere end den generelle ordning, 
der gælder for EU og EU-agenturerne. De 
reformer, der gennemføres af den 
generelle lovgivning om databeskyttelse, 
skal hurtigst muligt overføres til Europol 
og 
– senest to år efter den nye lovgivnings 
ikrafttræden.
– Harmoniseringen af lovgivningen om 
databeskyttelse mellem Europolenhederne 
og EU bør gennemføres senest to år efter 
vedtagelsen af den gældende lovgivning.

Or. es

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I betragtning af karakteren af Europols 
opgaver og eksekutivdirektørens rolle bør 
eksekutivdirektøren kunne opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet 
og besvare spørgsmål fra udvalget inden 
sin udnævnelse samt inden en eventuel 
forlængelse af den pågældendes 
embedsperiode. Eksekutivdirektøren bør 
også forelægge årsberetningen for Europa-
Parlamentet og Rådet. Derudover bør 
Europa-Parlamentet have mulighed for at 

(50) I betragtning af karakteren af Europols 
opgaver og eksekutivdirektørens rolle bør 
eksekutivdirektøren opfordres til at 
fremkomme med en udtalelse til enheden 
for parlamentarisk kontrol og besvare 
spørgsmål fra udvalget inden sin 
udnævnelse samt inden en eventuel 
forlængelse af den pågældendes 
embedsperiode. Eksekutivdirektøren bør 
også forelægge årsberetningen for enheden 
for parlamentarisk kontrol og Rådet. 
Derudover bør Europa-Parlamentet have 
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opfordre eksekutivdirektøren til at aflægge 
rapport om, hvorledes udførelsen af hans 
opgaver forløber.

mulighed for at opfordre 
eksekutivdirektøren til at aflægge rapport 
om, hvorledes udførelsen af hans opgaver 
forløber.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Det Europol, der oprettes ved denne 
forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA og Cepol, der blev oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA. Det bør 
derfor succedere i alle deres kontrakter, 
herunder ansættelseskontrakter, og i deres 
forpligtelser og ejendomsrettigheder. 
Internationale aftaler, som er indgået af 
Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA og af Cepol som oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA, bør forblive i 
kraft, dog med undtagelse af den 
hjemstedsaftale, der er indgået af Cepol.

(57) Det Europol, der oprettes ved denne 
forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA. Det bør derfor succedere i 
alle deres kontrakter, herunder 
ansættelseskontrakter, og i deres 
forpligtelser og ejendomsrettigheder. 
Internationale aftaler, som er indgået af 
Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA, bør forblive i kraft.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) For at Europol fortsat bedst muligt kan 
udføre de opgaver, som Europol oprettet 
ved afgørelse 2009/371/RIA og Cepol som 
oprettet ved afgørelse 2005/681/RIA
udførte, bør der fastsættes 
overgangsforanstaltninger, navnlig med 
hensyn til bestyrelsen og 
eksekutivdirektøren og til at øremærke en 
del af Europols budget til uddannelse i tre 
år efter forordningens ikrafttræden.

(58) For at Europol fortsat bedst muligt kan 
udføre de opgaver, som Europol oprettet 
ved afgørelse 2009/371/RIA udførte, bør 
der fastsættes overgangsforanstaltninger, 
navnlig med hensyn til bestyrelsen og 
eksekutivdirektøren.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af EU-agenturet for samarbejde 
og uddannelse inden for retshåndhævelse

Oprettelse af EU-agenturet for samarbejde 
inden for retshåndhævelse

1. Der oprettes herved et EU-agentur for
samarbejde og uddannelse inden for 
retshåndhævelse (Europol) til at forbedre 
det gensidige samarbejde mellem de 
retshåndhævende myndigheder i Den 
Europæiske Union, til at styrke og støtte 
deres indsats samt til at udforme en 
sammenhængende EU-
uddannelsespolitik.

1. Der oprettes herved et EU-agentur for 
samarbejde inden for retshåndhævelse 
(Europol) til at støtte og styrke indsatsen 
hos medlemsstaternes politimyndigheder 
og andre retshåndhævende myndigheder 
og deres indbyrdes samarbejde om 
forebyggelse og bekæmpelse af grov 
kriminalitet, der berører to eller flere 
medlemsstater, terrorisme og de former 
for kriminalitet, der skader en fælles 
interesse, som er omfattet af en af EU's 
politikker.

Or. es
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Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europol, der oprettes ved denne 
forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA og Cepol, der blev oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA.

2. Det Europol, der oprettes ved denne 
forordning, erstatter og efterfølger det 
Europol, der blev oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europol er i hver medlemsstat 
forbundet med en national enhed, som 
oprettes eller udpeges efter artikel 7.

Or. es

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "medlemsstaternes kompetente a) "medlemsstaternes kompetente 
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myndigheder": alle politimyndigheder og 
andre retshåndhævende tjenester i 
medlemsstaterne, der i henhold til national 
ret er ansvarlige for forebyggelse og 
bekæmpelse af strafbare handlinger

myndigheder": de retshåndhævende 
tjenester og myndigheder, der er udpeget
af medlemsstaterne, og som i henhold til 
national lovgivning er ansvarlige for 
forebyggelse og bekæmpelse af strafbare 
handlinger, der henhører under Europols 
kompetence

Or. es

Begrundelse

Den nye definition er bredere og kan omfatte alle kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "analyse": indsamling, behandling eller 
anvendelse af oplysninger til brug for 
efterforskningen af en forbrydelse

b) "analyse": indsamling, behandling eller 
anvendelse af oplysninger til brug for 
efterforskningen af en forbrydelse samt 
udførelse af enhver anden opgave i 
artikel 4

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere termen "analyse", da dette begreb ikke kun vedrører 
efterforskningen af en forbrydelse, men også giver mulighed for at foretage individuelle 
analyser, herunder bl.a. gennem SOCTA eller TESAT.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europol skal støtte, udvikle, 
gennemføre og koordinere 
uddannelsesaktiviteter for 

udgår
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retshåndhævende personale.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OPGAVER VEDRØRENDE 
SAMARBEJDE OM 
RETSHÅNDHÆVELSE

FUNKTIONER

Or. es

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgaver Funktioner
1. Europol er det EU-agentur, der skal 
udføre følgende opgaver i 
overensstemmelse med denne forordning:

1. Europol er det EU-agentur, der skal 
udføre følgende funktioner i 
overensstemmelse med denne forordning:

Or. es

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uden ophold give medlemsstaterne b) uden ophold og gennem de nationale 
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meddelelse om oplysninger, der vedrører 
dem, og om indbyrdes forbindelser mellem 
strafbare handlinger

Europolenheder give medlemsstaterne 
meddelelse om oplysninger, der vedrører 
dem, og om indbyrdes forbindelser mellem 
strafbare handlinger

Or. es

Begrundelse

De nationale enheder medtages, da de udgør kontaktpunktet mellem Europol og 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) støtte, udvikle, levere, koordinere og 
implementere uddannelse for 
retshåndhævende personale i samarbejde 
med netværket af 
uddannelsesinstitutioner i 
medlemsstaterne, jf. kapitel III

udgår

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) give de EU-organer, der er oprettet med 
hjemmel i traktatens afsnit V, og Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) efterretninger om 
kriminalitet og yde dem analytisk bistand 
inden for deres kompetenceområder

j) give de EU-organer, der er oprettet med 
hjemmel i traktatens afsnit V, og Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) efterretninger om 
kriminalitet, når dette er nødvendigt for at 
udføre opgaverne, og når efterretningerne 
er baseret på samtykke fra den berørte 
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medlemsstat

Or. es

Begrundelse

Når der er tale om fortrolige oplysninger, skal der altid indhentes samtykke fra den berørte 
medlemsstat.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) være behjælpelig med 
efterforskningen i medlemsstaterne, 
navnlig ved at fremsende alle relevante 
oplysninger til de nationale enheder.

Or. es

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europol kan inden for de begrænsninger, 
der følger af loven i de medlemsstater, 
hvor det fælles efterforskningshold 
opererer, bistå i alle aktiviteter og udveksle 
oplysninger med alle medlemmerne af det 
fælles efterforskningshold.

2. Europol kan inden for de begrænsninger, 
der følger af loven i de medlemsstater, 
hvor det fælles efterforskningshold 
opererer, bistå i alle aktiviteter og udveksle 
oplysninger med alle medlemmerne af det 
fælles efterforskningshold. Europols 
ansatte må ikke deltage i gennemførelsen 
af håndhævelsesforanstaltninger.

Or. es
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Europols deltagelse i et fælles 
efterforskningshold skal ske efter aftale 
med de pågældende medlemsstaters 
kompetente myndigheder, som udfærdiger 
et dokument, der forinden skal 
undertegnes af Europols direktion, og 
som vedlægges aftalen om oprettelse af et 
fælles efterforskningshold.

Or. es

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Bilaget som nævnt i det foregående 
fastlægger betingelserne for Europols 
deltagelse i et fælles efterforskningshold, 
herunder regulering af de ansattes 
privilegier, immuniteter og forpligtelser i 
forbindelse med uregelmæssigheder.

Or. es

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Europols ansatte, der deltager i et 
fælles efterforskningshold, som 
beskæftiger sig med strafbare handlinger, 
som er begået eller forventes at blive 
begået, er underlagt den nationale 
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lovgivning i den medlemsstat, hvor det 
fælles efterforskningshold opererer, 
hvilket ligeledes er tilfældet for de 
medlemmer af det fælles 
efterforskningshold, der udfører lignende 
opgaver i medlemsstaten.

Or. es

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Europols ansatte, der deltager i et 
fælles efterforskningshold, kan udveksle 
oplysninger fra Europols datasystemer 
med medlemmerne af 
efterforskningsholdet. Da der er tale om et 
direkte samarbejde i henhold til artikel 7, 
underretter Europol samtidig de nationale 
Europolenheder i de medlemsstater, der 
er repræsenteret i det fælles 
efterforskningshold, og de nationale 
Europolenheder i de medlemsstater, der 
tilvejebringer oplysningerne.

Or. es

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. De oplysninger, som Europols ansatte 
får kendskab til i forbindelse med sit virke 
i det fælles efterforskningshold, kan 
integreres i et af Europols datasystemer 
via de nationale Europolenheder, hvilket 
skal ske efter aftale med den kompetente 
myndighed, der tilvejebringer 
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oplysningerne, og under dennes ansvar.

Or. es

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 
en national enhed, der skal være 
forbindelsesleddet mellem Europol og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samt med 
uddannelsesinstitutioner for 
retshåndhævende personale. Hver 
medlemsstat udnævner en embedsmand til 
leder af den nationale enhed. 

2. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 
en national enhed, der skal være 
forbindelsesorganet mellem Europol og de
kompetente myndigheder, som er udpeget 
af medlemsstaterne. Hver medlemsstat 
udpeger en leder af den nationale enhed. 

Or. es

Begrundelse

De nationale enheder skal styrkes, da de udgør kontaktpunktet mellem Europol og 
medlemsstaterne. Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en 
sammenlægning af Europol og Cepol.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Europol kan samarbejde direkte med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om efterforskning af 
konkrete sager. Europol giver da straks
den nationale enhed meddelelse herom og 
fremsender en kopi af eventuelle 
oplysninger, der er blevet udvekslet under 
den direkte kontakt mellem Europol og de 
respektive kompetente myndigheder.

4. Europol kan samarbejde direkte med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om efterforskning af 
konkrete sager, som myndighederne 
foretager, forudsat at det direkte 
samarbejde tilfører en merværdi, der fører 
til en fornuftig afslutning af 
efterforskningen. Europol giver forud 
herfor den nationale enhed meddelelse 
herom og fremsender i god tid en kopi af 
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eventuelle oplysninger, der er blevet 
udvekslet under den direkte kontakt.

Or. es

Begrundelse

Det er positivt at give Europol mulighed for at samarbejde direkte med medlemsstaternes 
kompetente myndigheder, men Europol skal altid og forud herfor underrette den nationale 
enhed herom, da den udgør kontaktpunktet mellem Europol og medlemsstaterne.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – indledning og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal gennem deres 
nationale enhed eller en kompetent 
myndighed i medlemsstaten navnlig:

De nationale enheder skal:

a) levere de oplysninger til Europol, som 
er nødvendige for, at Europol kan opfylde
sine målsætninger. Dette omfatter også 
straks at meddele Europol oplysninger 
vedrørende kriminalitetsområder, der 
anses for en prioritet for Den Europæiske 
Union. Det omfatter tillige at tilsende en 
kopi af bilaterale eller multilaterale 
udvekslinger med en anden medlemsstat 
eller andre medlemsstater, for så vidt som 
udvekslingen vedrører kriminalitet, der er 
omfattet af Europols målsætninger

a) på eget initiativ give Europol de 
nødvendige oplysninger og informationer, 
for at agenturet kan udføre sine opgaver, 
samt besvare Europols anmodninger om 
oplysninger.

Med forbehold af det ansvar, der påhviler 
medlemsstaterne med hensyn til 
opretholdelse af lov og orden og sikring af 
den interne sikkerhed, er en national 
enhed ikke forpligtet til i en given sag at 
videregive oplysninger og efterretninger, 
hvis dette:
i) skader væsentlige nationale 
sikkerhedsinteresser
ii) bringer gennemførelsen af en 
igangværende efterforskning eller en 
persons sikkerhed i fare, eller
iii) afslører oplysninger, der vedrører 
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organisationer eller særlig 
efterretningsvirksomhed i forbindelse med 
statens sikkerhed.

Or. es

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at alle relevante kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne og 
uddannelsesinstitutioner for 
retshåndhævende personale i 
medlemsstaterne effektivt kommunikerer 
og samarbejder med Europol

b) sikre, at alle relevante kompetente 
myndigheder effektivt kommunikerer og 
samarbejder med Europol

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øge bevidstheden om Europols 
aktiviteter.

udgår

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne er allerede bevidste om Europols kompetencer, hvorfor det ikke er 
nødvendigt at øge de nationale enheders bevidsthed om Europols aktiviteter.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) give Europol relevante oplysninger 
med det formål at fremme de 
efterforskninger, der foretages af de 
udpegede kompetente myndigheder.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at anføre, at de nationale enheder skal give Europol relevante oplysninger, som 
kan fremme efterforskningen samt styrke det gensidige samarbejde mellem Europol og 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) sikre, at relevante kompetente 
myndigheder kommunikerer og 
samarbejder effektivt.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, skal de nationale enheder sikre, at de relevante 
kompetente myndigheder kommunikerer og samarbejder effektivt, eftersom de udgør 
kontaktpunktet mellem Europol og medlemsstaterne.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) vurdere oplysninger og efterretninger 
til brug for de kompetente myndigheder i 
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overensstemmelse med national ret og 
videregive materialet til disse 
myndigheder. 

Or. es

Begrundelse

Ovennævnte bidrager ligeledes til at styrke de nationale enheders funktion som kontaktpunkt 
mellem Europol og medlemsstaterne.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) sørge for, at enhver udveksling af 
oplysninger mellem de nationale enheder 
og Europol overholder lovgivningen.

Or. es

Begrundelse

Denne nye beføjelse bidrager til at styrke et solidt system til beskyttelse af personoplysninger 
i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvert år udfærdiger Europol en 
rapport om mængden og kvaliteten af de 
oplysninger, som hver medlemsstat har 
meddelt i henhold til stk. 5, litra a), og om 
arbejdet i medlemsstatens nationale 
enhed. Årsrapporten oversendes til 
Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og de nationale 
parlamenter.

udgår

Or. es
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Begrundelse

Europol bør hverken have beføjelse til at undersøge eller vurdere medlemsstaterne.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbindelsesofficerer bistår i 
udvekslingen af oplysninger mellem 
Europol og deres medlemsstater.

3. Forbindelsesofficerer overfører 
oplysninger fra de nationale enheder til 
Europol og Europol overfører oplysninger 
til de nationale enheder.

Or. es

Begrundelse

Det bør i overensstemmelse med de øvrige artikler præciseres, at de nationale enheder udgør 
kontaktpunktet mellem medlemsstaterne og Europol.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forbindelsesofficerer bistår i 
udvekslingen af oplysninger mellem deres 
medlemsstater og andre medlemsstaters 
forbindelsesofficerer i overensstemmelse 
med national ret. Europols infrastruktur 
kan, for så vidt det er i overensstemmelse 
med national ret, også anvendes til bilateral 
udveksling om forbrydelser, der ikke er 
omfattet af Europols målsætninger. 
Bestyrelsen fastsætter 
forbindelsesofficerernes rettigheder og 
forpligtelser i forhold til Europol.

4. Forbindelsesofficerer bistår i 
udvekslingen af oplysninger mellem deres 
medlemsstater og andre medlemsstater, 
tredjelande, EU-organer og internationale 
organisationer i overensstemmelse med 
national ret. Europols infrastruktur kan, for 
så vidt det er i overensstemmelse med 
national ret, også anvendes til bilateral 
udveksling om forbrydelser, der ikke er 
omfattet af Europols målsætninger. 
Bestyrelsen fastsætter 
forbindelsesofficerernes rettigheder og 
forpligtelser i forhold til Europol.

Or. es
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Begrundelse

Den nuværende praksis med bilateral udveksling af oplysninger mellem forbindelsesofficerer 
i medlemsstaterne, EU-organer, internationale organisationer og tredjelande behøver et 
retsgrundlag med henblik på fortsat udveksling.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Kapitel III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OPGAVER VEDRØRENDE 
UDDANNELSE AF 

RETSHÅNDHÆVENDE PERSONALE

udgår

Artikel 9
Europolakademiet

1. En afdeling af Europol, 
Europolakademiet som oprettet ved denne 
forordning, støtter, udvikler, leverer og 
koordinerer uddannelse af 
retshåndhævende personale, navnlig på 
områderne bekæmpelse af grov 
kriminalitet, der berører to eller flere 
medlemsstater, og terrorisme, afvikling af 
begivenheder med stor risiko for den 
offentlige orden og sportsbegivenheder, 
strategisk planlægning og ledelse af EU-
missioner, der ikke har militær karakter, 
samt ledelse inden for retshåndhævelse og 
sprogkundskaber, særligt for at 
a) øge bevidstheden om og kendskabet til: 
i) internationale instrumenter og EU-
instrumenter vedrørende samarbejde om 
retshåndhævelse 
ii) EU-organerne, navnlig Europol, 
Eurojust og Frontex, deres 
funktionsmåde og rolle 
iii) retslige aspekter af samarbejdet om 
retshåndhævelse og praktisk viden om 
adgang til informationskilder 
b) tilskynde til udvikling af regionalt og 
bilateralt samarbejde blandt 
medlemsstaterne og mellem 
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medlemsstaterne og tredjelande
c) behandle særlige temaområder 
vedrørende kriminalitet eller politiarbejde, 
hvor uddannelse på EU-plan kan være 
værdifuld
d) opstille detaljerede fælles 
uddannelsesplaner for retshåndhævende 
personale med henblik på at uddanne dem 
til deltagelse i civile EU-missioner
e) støtte medlemsstaterne i bilaterale 
aktiviteter til at opbygge kapacitet til 
retshåndhævelse i tredjelande
f) uddanne undervisere og bistå i 
forbedring af praksis med hensyn til 
indlæring og udveksle god praksis med 
hensyn hertil.
2. Europolakademiet udvikler og 
ajourfører regelmæssigt 
indlæringsredskaber og metoder og 
anvender dem ud fra et perspektiv om 
livslang læring med henblik på at styrke 
kvalifikationerne hos det 
retshåndhævende personale. Europol 
evaluerer resultaterne af disse 
foranstaltninger med henblik på at 
forbedre fremtidige foranstaltningers 
kvalitet, sammenhæng og effektivitet. 

Artikel 10
Europolakademiets opgaver

1. Europolakademiet udarbejder flerårige 
strategiske analyser af behovet for 
uddannelse og flerårige 
læringsprogrammer.
2. Europolakademiet udvikler og 
gennemfører uddannelsesaktiviteter og 
læringsprodukter, der kan omfatte 
a) kurser, seminarer, konferencer, 
internetbaserede aktiviteter og e-
læringsaktiviteter
b) fælles uddannelsesplaner med henblik 
på at øge bevidstheden om kriminelle 
fænomener på tværs af landegrænserne, 
afhjælpe mangler i viden angående disse 
fænomener og/eller fremme en fælles 
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tilgang til dem
c) uddannelsesmoduler inddelt i gradvise 
etaper eller niveauer afhængigt af, hvor 
komplicerede færdigheder den relevante 
målgruppe har behov for, og med fokus 
enten på et afgrænset geografisk område 
eller et bestemt tematisk område af 
kriminel virksomhed eller på en speciel 
gruppe professionelle færdigheder
d) udvekslings- og 
udstationeringsprogrammer for 
retshåndhævende personale inden for 
rammerne af en tilgang til uddannelse, 
der er operationelt baseret.
3. Med henblik på at sikre en 
sammenhængende EU-uddannelsespolitik 
til at støtte civile missioner og opbygge 
kapacitet i tredjelande udfører 
Europolakademiet følgende opgaver:
a) vurdering af konsekvenserne af 
eksisterende EU-relateret politik og 
initiativer angående uddannelse i 
retshåndhævelse
b) udvikling og levering af uddannelse til 
at forberede medlemsstaternes 
retshåndhævende personale til at deltage i 
civile missioner, herunder for at sætte 
dem i stand til at erhverve de relevante 
sprogkundskaber
c) udvikling og levering af uddannelse af 
retshåndhævende personale i tredjelande, 
særligt fra lande, der er kandidater til 
tiltrædelse af Unionen
d) forvaltning af midler fra EU's bistand 
til tredjelande, der er afsat til at bistå 
tredjelande med at opbygge deres 
kapacitet på de relevante områder af EU's 
politik, i overensstemmelse med de 
prioriteter, Unionen har opstillet.
4. Europolakademiet fremmer gensidig 
anerkendelse af uddannelse inden for 
retshåndhævelse i medlemsstaterne og 
hermed forbundne eksisterende EU-
kvalitetsstandarder.
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Artikel 11
Forskning af relevans for uddannelse

1. Europolakademiet bidrager til 
udviklingen af forskning af relevans for 
uddannelsesaktiviteterne omfattet af dette 
kapitel. 
2. Europolakademiet fremmer og opretter 
et partnerskab med EU-organerne samt 
med offentlige og private 
uddannelsesinstitutioner og tilskynder til 
dannelsen af stærkere partnerskaber 
mellem universiteter og 
uddannelsesinstitutioner for 
retshåndhævelse i medlemsstaterne.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol. Hele kapitel III bør derfor udgå.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et videnskabeligt udvalg for 
uddannelse, jf. artikel 20

udgår

Or. es

Begrundelse

Det videnskabelige udvalg skal kun oprettes, hvis der sker en sammenlægning af Europol og 
Cepol. Ordføreren støtter ikke en sammenlægning, hvorfor litra c) bør udgå.
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om fornødent en direktion, jf. artikel 21 
og 22.

udgår

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til Europols gennemsigtighed og interne demokrati mener ordføreren ikke, at der 
bør gives mulighed for at oprette en direktion.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for 
hver medlemsstat og to repræsentanter for 
Kommissionen, der alle har stemmeret.

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for 
hver medlemsstat og en repræsentant for
Kommissionen, der alle har stemmeret.

Or. es

Begrundelse

Hver medlemsstat har én repræsentant i bestyrelsen, og derfor bør Kommissionen også kun 
have én repræsentant, da dette giver en mere ligelig fordeling.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmerne af bestyrelsen udnævnes
på grundlag af deres erfaring med ledelse 
af organisationer i den offentlige eller 
private sektor og deres kendskab til 
samarbejde om retshåndhævelse.

2. Medlemmerne af bestyrelsen består af 
medlemsstaternes politichefer eller af 
personer, som er udnævnt af 
medlemsstaten på grundlag af deres 
erfaring med ledelse af politienheder og 
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deres kendskab til politisamarbejde.

Or. es

Begrundelse

Ændringen af denne artikel giver medlemsstaterne flere udnævnelsesmuligheder, hvilket vil 
sige, at et medlem af bestyrelsen kan være medlemsstatens politichef eller af en anden person, 
som medlemsstaten kan udnævne, hvis personen er mere egnet på grundlag af den 
pågældendes erfaring med ledelse af politienheder og kendskab til politisamarbejde.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en 
suppleant, der udnævnes på grundlag af sin 
erfaring med ledelse af organisationer i 
den offentlige eller private sektor og sit 
kendskab til national uddannelsespolitik 
for retshåndhævende personale. 
Suppleanten skal optræde som medlem i 
forbindelse med spørgsmål vedrørende 
uddannelse af retshåndhævende 
personale. Suppleanten er medlemmets 
stedfortræder i dettes fravær. Medlemmet 
er suppleantens stedfortræder i dennes 
fravær i forbindelse med spørgsmål 
vedrørende uddannelse af 
retshåndhævende personale.

3. Hvert bestyrelsesmedlem skal have en 
suppleant, der udnævnes af medlemmet på 
grundlag af kriterierne i artikel 13, stk. 2.
Suppleanten er medlemmets stedfortræder i 
dettes fravær.

Or. es

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt, at bestyrelsesmedlemmet udnævner suppleanten.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle parter, der er repræsenteret i 4. Alle parter, der er repræsenteret i 
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bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse 
udskiftningen af deres repræsentanter 
med henblik på at sikre kontinuiteten i 
bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber 
at opnå en ligelig repræsentation af mænd 
og kvinder i bestyrelsen.

bestyrelsen, tilstræber at opnå en ligelig 
repræsentation af mænd og kvinder i 
bestyrelsen.

Or. es

Begrundelse

Første del i denne artikel bør slettes, da der er forskel på, hvordan medlemsstaterne 
udnævner deres bestyrelsesmedlem.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemmer og suppleanter udnævnes 
for fire år ad gangen. Perioden kan 
forlænges. Ved periodens udløb og i 
forbindelse med deres fratræden 
fortsætter medlemmerne i deres hverv, 
indtil de genudnævnes eller afløses.

5. Medlemmer og suppleanter udnævnes 
for en periode, som fastsættes af den 
pågældende medlemsstat.

Or. es

Begrundelse

Hver medlemsstat udnævner sit bestyrelsesmedlem, og for at sikre et ensartet system 
udnævnes medlemmet for en periode, som fastsættes af den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Formanden bistås af bestyrelsens 
sekretariat. Sekretariatet skal navnlig:
a) inddrages nært og kontinuerligt i 
planlægningen, samordningen og 
sikringen af sammenhængen i 
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bestyrelsens arbejde; sekretariatet 
underlægges formandens ansvar og tilsyn
b) yde bestyrelsen den administrative 
støtte, der er nødvendig, for at det kan 
udføre sine opgaver.

Or. es

Begrundelse

Erfaringerne har vist, at bestyrelsens sekretariat spiller en vigtig rolle, hvorfor det bør 
bevares.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) vedtage en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport om Europols aktiviteter 
og sende den til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og 
de nationale parlamenter inden den 1. juli i 
det følgende år. Den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport offentliggøres

d) vedtage en konsolideret årlig 
aktivitetsrapport om Europols aktiviteter 
og sende den til og forelægge den for 
enheden for parlamentarisk kontrol, som 
sender den til Rådet, Kommissionen, 
Revisionsretten og de nationale 
parlamenter inden den 1. juli i det følgende 
år. Den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport offentliggøres

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) vedtage en strategi for bekæmpelse af udgår
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svig, som står i forhold til risikoen for svig 
og tager omkostningerne og fordelene ved 
de foranstaltninger, der skal 
gennemføres, i betragtning

Or. es

Begrundelse

Europols beføjelser bør ikke være for omfattende og vedrøre områder, der forbindes med 
OLAF.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) vedtage bestemmelser til forebyggelse 
og håndtering af interessekonflikter, for så 
vidt angår bestyrelsesmedlemmerne og 
medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg for uddannelse

h) vedtage bestemmelser til forebyggelse 
og håndtering af interessekonflikter, for så 
vidt angår bestyrelsesmedlemmerne

Or. es

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) udnævne medlemmerne af det 
videnskabelige udvalg for uddannelse

udgår

Or. es

Begrundelse

Det videnskabelige udvalg skal kun oprettes, hvis der sker en sammenlægning af Europol og 
Cepol. Ordføreren støtter ikke en sammenlægning, hvorfor litra n) bør udgå.
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) sikre passende opfølgning på resultater 
og henstillinger fra interne eller eksterne 
revisions- og evalueringsrapporter samt fra 
undersøgelser foretaget af Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

o) sikre passende opfølgning på resultater 
og henstillinger fra interne eller eksterne 
revisions- og evalueringsrapporter samt fra 
undersøgelser foretaget af Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
og Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse

Or. es

Begrundelse

Bestyrelsen skal sikre opfølgning på undersøgelser foretaget af Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) træffe alle beslutninger vedrørende 
etablering af Europols interne strukturer og 
om nødvendigt ændring heraf

p) træffe alle beslutninger vedrørende 
etablering af Europols interne strukturer og 
om nødvendigt ændring heraf uden 
budgetmæssige virkninger

Or. es

Begrundelse

Bestyrelsen kan træffe beslutninger, men beslutningerne må ikke have budgetmæssige 
virkninger, da der er indgået en forpligtelse om at foretage personalenedskæringer på 5 % i 
agenturerne.
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen vedtager det årlige 
arbejdsprogram senest den 30. november 
hvert år på grundlag af et forslag fra 
eksekutivdirektøren og under hensyntagen 
til Kommissionens udtalelse. Den 
fremsender det til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter.

1. Bestyrelsen vedtager det årlige 
arbejdsprogram senest den 30. november 
hvert år på grundlag af et forslag fra 
eksekutivdirektøren og under hensyntagen 
til Kommissionens udtalelse. Den 
fremsender det til og forelægger det for 
enheden for parlamentarisk kontrol, som 
fremsender det til Rådet, Kommissionen 
og de nationale parlamenter.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram skal 
indeholde detaljerede mål og forventede 
resultater, herunder resultatindikatorer. Det 
skal også indeholde en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der skal finansieres, og 
oplysninger om de finansielle ressourcer og 
personaleressourcer, der afsættes til hver 
foranstaltning, i overensstemmelse med 
principperne om aktivitetsbaseret 
budgetlægning og -forvaltning. Det årlige 
arbejdsprogram skal være i 
overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte 
flerårige arbejdsprogram. Det skal klart 
anføres i programmet, hvilke opgaver der 
er blevet tilføjet, ændret eller slettet i 

2. Det årlige arbejdsprogram skal 
indeholde detaljerede mål og forventede 
resultater, herunder resultatindikatorer. Det 
skal også indeholde en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der skal finansieres, og 
oplysninger om de finansielle ressourcer og 
personaleressourcer, der afsættes til hver 
foranstaltning, i overensstemmelse med 
principperne om aktivitetsbaseret 
budgetlægning og -forvaltning. Det årlige 
arbejdsprogram skal være underordnet det 
i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. 
Det skal klart anføres i programmet, hvilke 
opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller 
slettet i forhold til det foregående finansår.
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forhold til det foregående finansår.

Or. es

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen skal endvidere vedtage og 
ajourføre det flerårige arbejdsprogram 
senest den 30. november hvert år under 
hensyntagen til Kommissionens udtalelse 
og efter høring af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter.

4. Bestyrelsen skal endvidere vedtage og 
ajourføre det flerårige arbejdsprogram 
senest den 30. november hvert år på 
grundlag af et forslag fra 
eksekutivdirektøren og under hensyntagen 
til Kommissionens udtalelse og efter 
høring af enheden for parlamentarisk 
kontrol.

Efter vedtagelsen oversendes det flerårige 
arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter.

Efter vedtagelsen oversendes det flerårige 
arbejdsprogram til og forelægges for 
enheden for parlamentarisk kontrol, som 
sender det til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Or. es

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formanden og næstformanden udnævnes 
for 4 år ad gangen. Perioden kan fornys én 

2. Formanden og næstformanden udnævnes 
for fem år ad gangen. Perioden kan fornys 
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gang. Hvis en formand eller næstformand 
ophører med at være medlem af 
bestyrelsen under sin formandskabs- eller 
næstformandskabsperiode, ophører den 
pågældendes formandskab eller 
næstformandskab dog automatisk samtidig.

én gang. Hvis en formand eller 
næstformand ophører med at være medlem 
af bestyrelsen under sin formandskabs-
eller næstformandskabsperiode, ophører 
den pågældendes formandskab eller 
næstformandskab dog automatisk samtidig.

Or. es

Begrundelse

For at sikre større sammenhæng bør formanden og næstformanden ligesom 
eksekutivdirektøren udnævnes for en periode på fem år. Forbindelsen mellem disse bør være 
konstant for at forbedre Europols funktion.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Eksekutivdirektøren aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet om udførelsen af sit 
hverv, når han anmodes herom. Rådet kan 
anmode eksekutivdirektøren om at aflægge 
rapport om udførelsen af hans hverv.

3. Eksekutivdirektøren giver møde i 
enheden for parlamentarisk kontrol og 
aflægger rapport om udførelsen af sit 
hverv, når han anmodes herom. Rådet kan 
anmode eksekutivdirektøren om at aflægge 
rapport om udførelsen af hans hverv.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53. Hvis den finder det hensigtsmæssigt, kan 
enheden for parlamentarisk kontrol opfordre eksekutivdirektøren til at give møde.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udarbejdelsen af det årlige 
arbejdsprogram og det flerårige 

c) udarbejdelsen af det årlige 
arbejdsprogram og det flerårige 
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arbejdsprogram og forelæggelsen af dem 
for bestyrelsen efter høring af 
Kommissionen

arbejdsprogram og forelæggelsen af dem 
for bestyrelsen under hensyntagen til 
Kommissionens udtalelse

Or. es

Begrundelse

Den forudgående høring af Kommissionen sker i form af en udtalelse som fastsat i 
forordningens artikel 15, stk. 1, og artikel 15, stk. 4.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) udarbejdelse af Europols strategi for
bekæmpelse af svig og forelæggelse heraf 
for bestyrelsen til godkendelse

h) udarbejdelse af Europols strategiske 
analyse med henblik på bekæmpelse af 
svig og forelæggelse heraf for bestyrelsen 
til godkendelse

Or. es

Begrundelse

Henvisningen er af intern karakter.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) udarbejdelse af udkast til den flerårige 
plan for personalepolitikken og 
forelæggelse heraf for bestyrelsen efter 
høring af Kommissionen

k) udarbejdelse af udkast til den flerårige 
plan for personalepolitikken og 
forelæggelse heraf for bestyrelsen under 
hensyntagen til Kommissionens udtalelse

Or. es

Begrundelse

Høringen af Kommissionen sker i form af en udtalelse.
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Afdeling 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 3 udgår
VIDENSKABELIGT UDVALG FOR 

UDDANNELSE
Artikel 20

Det videnskabelige udvalg for uddannelse
1. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse er et uafhængigt rådgivende 
organ, der sikrer og styrer den 
videnskabelige kvalitet af Europols 
arbejde med uddannelse. Med henblik 
herpå involverer eksekutivdirektøren på et 
tidligt stadium det videnskabelige udvalg 
for uddannelse i udarbejdelsen af alle de i 
artikel 14 nævnte dokumenter i det 
omfang, de vedrører uddannelse. 
2. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse sammensættes af elleve 
personer fra universitetsverdenen eller 
erhvervslivet, der nyder den højeste 
anseelse inden for de fagområder, 
kapitel III i denne forordning vedrører. 
Bestyrelsen udnævner medlemmerne efter 
en gennemsigtig procedure for 
indkaldelse af ansøgninger og udvælgelse, 
der offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende. Bestyrelsens medlemmer 
kan ikke være medlemmer af det 
videnskabelige udvalg for uddannelse. 
Medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg for uddannelse skal være 
uafhængige. De må hverken søge eller 
modtage instrukser fra regeringer eller 
andre organer.
3. Listen over medlemmer af det 
videnskabelige udvalg for uddannelse 
offentliggøres og ajourføres af Europol på 
dennes internetside.
4. Medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg for uddannelse udnævnes for fem 
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år ad gangen. De kan ikke genudnævnes, 
og de kan afsættes, hvis de ikke opfylder 
betingelsen om uafhængighed.
5. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse vælger sin formand og 
næstformand for fem år ad gangen. Det 
vedtager sine udtalelser med simpelt 
flertal. Det indkaldes af 
udvalgsformanden indtil fire gange om 
året. Hvis det findes nødvendigt, indkalder 
formanden til ekstraordinære møder af 
egen drift eller efter anmodning fra 
mindst fire udvalgsmedlemmer.
6. Eksekutivdirektøren og 
viceeksekutivdirektøren for uddannelse 
eller deres respektive stedfortrædere 
indbydes til møderne som observatører 
uden stemmeret.
7. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse bistås af en sekretær fra 
Europols personale, der udpeges af 
udvalget og udnævnes af 
eksekutivdirektøren.
8. Det videnskabelige udvalg for 
uddannelse skal navnlig: 
a) rådgive eksekutivdirektøren og 
viceeksekutivdirektøren for uddannelse i 
forbindelse med udarbejdelsen af det 
årlige arbejdsprogram og andre 
strategiske dokumenter for at sikre deres 
videnskabelige kvalitet og deres 
sammenhæng med de relevante EU-
politikker og -prioriteter.
b) afgive uafhængige udtalelser og yde 
rådgivning til bestyrelsen om spørgsmål 
inden for dets ansvarsområde
c) afgive uafhængige udtalelser og 
rådgivning om kvaliteten af 
uddannelsesplaner, anvendte 
indlæringsmetoder, 
uddannelsesmuligheder og videnskabelig 
udvikling
d) udføre andre rådgivningsopgaver, der 
hører ind under de videnskabelige 
aspekter af Europols arbejde med 
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uddannelse, efter anmodning fra 
bestyrelsen, eksekutivdirektøren eller 
viceeksekutivdirektøren for uddannelse.
9. Det årlige budget for det videnskabelige 
udvalg for uddannelse skal bevilges til en 
separat budgetpost for Europol.

Or. es

Begrundelse

Det videnskabelige udvalg skal kun oprettes, hvis der sker en sammenlægning af Europol og
Cepol. Ordføreren støtter ikke en sammenlægning, hvorfor artikel 20 bør udgå.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Afdeling 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 4 udgår
DIREKTIONEN

Artikel 21
Nedsættelse

Bestyrelsen kan nedsætte en direktion.
Artikel 22

Opgaver og organisation
1. Direktionen bistår bestyrelsen.
2. Direktionen har følgende opgaver:
a) at forberede de afgørelser, der skal 
træffes af bestyrelsen
b) sammen med bestyrelsen at sikre 
passende opfølgning på resultater og 
henstillinger fra interne eller eksterne 
revisions- og evalueringsrapporter samt 
fra undersøgelsesrapporter og 
henstillinger fra undersøgelser foretaget 
af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF)
c) at bistå og rådgive eksekutivdirektøren i 
forbindelse med gennemførelsen af 
bestyrelsens afgørelser med henblik på at 
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styrke overvågningen af den 
administrative forvaltning, uden at dette 
dog griber ind i eksekutivdirektørens 
ansvarsområder, jf. artikel 19.
3. Hvis det i hastende tilfælde er 
nødvendigt, kan direktionen træffe visse 
foreløbige afgørelser på bestyrelsens 
vegne, særligt vedrørende den 
administrative forvaltning, herunder om 
at suspendere delegationen af 
beføjelserne som ansættelsesmyndighed.
4. Direktionen består af 
bestyrelsesformanden, en af 
Kommissionens repræsentanter i 
bestyrelsen og tre andre medlemmer, som 
bestyrelsen udnævner blandt sine 
medlemmer. Bestyrelsesformanden er 
også formand for direktionen. 
Eksekutivdirektøren deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.
5. Medlemmerne af direktionen udnævnes 
for fire år ad gangen. De ophører dog 
med at være medlemmer af direktionen, 
når de ikke længere er medlemmer af 
bestyrelsen.
6. Direktionen holder mindst ét ordinært 
møde hver tredje måned. Derudover 
mødes den på formandens initiativ og 
efter anmodning fra dens medlemmer.
7. Direktionen overholder bestyrelsens 
forretningsorden.

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til Europols gennemsigtighed og interne demokrati mener ordføreren ikke, at der 
bør gives mulighed for at oprette en direktion.
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Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) krydscheck med henblik på at finde en 
sammenhæng mellem oplysninger

a) krydscheck med henblik på at finde en 
sammenhæng mellem oplysninger; disse 
kontroller skal sikre det nødvendige 
beskyttelsesniveau og navnlig behandle og 
afslutte anmodningen om oplysninger på 
behørig vis; der skal ligeledes træffes de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at det kun er de kompetente myndigheder, 
der oprindeligt havde beføjelse til at 
indsamle oplysningerne, der efterfølgende 
kan ændre dem

Or. es

Begrundelse

Denne anbefaling kommer fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af den ret, 
medlemsstaterne, EU-organerne, 
tredjelande og internationale organisationer 
har til at anføre begrænsninger i adgangen 
til og brug af oplysninger, har 
medlemsstaterne adgang til og kan søge i 
alle oplysninger, der er meddelt til 
formålene i artikel 24, stk. 1, litra a) og b). 
Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, 
der har kompetence til at udføre sådanne 
søgninger.

1. Med forbehold af den ret, 
medlemsstaterne, EU-organerne, 
tredjelande og internationale organisationer 
har til at anføre begrænsninger i adgangen 
til og brug af oplysninger, har 
medlemsstaterne, afhængigt af deres 
behov, adgang til og kan søge i alle
oplysninger, der er meddelt til formålene i 
artikel 24, stk. 1, litra a) og b). 
Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, 
der har kompetence til at udføre sådanne 
søgninger.

Or. es
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Begrundelse

I lyset af den omfattende adgang, som forslaget giver til medlemsstaterne, OLAF og Eurojust, 
skal der tages behørigt hensyn til oplysningernes kvalitet. Ordlyden "afhængigt af deres 
behov" skal sikre den nødvendige udøvelse af beføjelser.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af de begrænsninger, 
som de medlemsstater, EU-organer, 
tredjelande og internationale 
organisationer, der har indgivet 
oplysningerne, har anført, jf. artikel 25, stk. 
2, har medlemsstaterne indirekte adgang til 
oplysninger, der er meddelt til formålet i 
artikel 24, stk. 1, litra c), for at få svar på, 
om der findes oplysninger om søgeemnet. 
Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, 
indleder Europol den procedure, hvorefter 
de oplysninger, der svarer til søgeemnet, 
kan videregives i overensstemmelse med 
afgørelsen fra den medlemsstat, der 
meddelte Europol oplysningerne.

2. Med forbehold af de begrænsninger, 
som de medlemsstater, EU-organer, 
tredjelande og internationale 
organisationer, der har indgivet 
oplysningerne, har anført, jf. artikel 25, stk. 
2, har medlemsstaterne indirekte adgang til 
oplysninger, der er meddelt til formålet i 
artikel 24, stk. 1, litra c), for at få svar på, 
om der findes oplysninger om søgeemnet. 
Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, 
indleder Europol den procedure, hvorefter 
de oplysninger, der svarer til søgeemnet, 
og som er nødvendige for udførelsen af 
opgaverne, kan videregives i 
overensstemmelse med afgørelsen fra den 
medlemsstat, der meddelte Europol 
oplysningerne.

Or. es

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eurojusts og OLAF's adgang til 
oplysninger hos Europol

Eurojusts adgang til oplysninger hos 
Europol

Or. es
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Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af den ret, 
medlemsstaterne, EU-organerne, 
tredjelande og internationale organisationer 
har til at anføre begrænsninger i adgangen 
til og brug af oplysninger, træffer Europol 
alle de nødvendige foranstaltninger, for at 
Eurojust og Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) inden for 
hvert deres kompetenceområde kan få 
adgang til og kan søge i alle oplysninger, 
der er meddelt til formålene i artikel 24, 
stk. 1, litra a) og b). Europol skal 
informeres, hvis Eurojust eller OLAF 
foretager en søgning, der viser, at der er 
oplysninger svarende til dem, Europol 
behandler.

1. Med forbehold af den ret, 
medlemsstaterne, EU-organerne, 
tredjelande og internationale organisationer 
har til at anføre begrænsninger i adgangen 
til og brug af oplysninger, træffer Europol 
alle de nødvendige foranstaltninger, for at 
Eurojust inden for sit kompetenceområde 
kan få adgang til og kan søge i alle 
oplysninger, der er meddelt til formålene i 
artikel 24, stk. 1, litra a) og b). Europol 
skal informeres, hvis Eurojust foretager en 
søgning, der viser, at der er oplysninger 
svarende til dem, Europol behandler.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af de begrænsninger, de 
medlemsstater, EU-organer, tredjelande og 
internationale organisationer, der har 

2. Med forbehold af de begrænsninger, de 
medlemsstater, EU-organer, tredjelande og 
internationale organisationer, der har 
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indgivet oplysningerne, har anført, jf. 
artikel 25, stk. 2, træffer Europol alle 
nødvendige foranstaltninger for, at 
Eurojust og OLAF inden for hver sit 
kompetenceområde kan få indirekte 
adgang til oplysninger, der er meddelt til 
formålet i artikel 24, stk. 1, litra c), for at få 
svar på, om der findes oplysninger om 
søgeemnet. Hvis der findes oplysninger om 
søgeemnet, indleder Europol den 
procedure, hvorefter de oplysninger, der 
svarer til søgeemnet, kan videregives i 
overensstemmelse med afgørelsen fra den 
medlemsstat, det EU-organ, det tredjeland 
eller den internationale organisation, der 
meddelte Europol oplysningerne.

indgivet oplysningerne, har anført, jf. 
artikel 25, stk. 2, træffer Europol alle 
nødvendige foranstaltninger for, at 
Eurojust inden for sit kompetenceområde 
kan få indirekte adgang til oplysninger, der 
er meddelt til formålet i artikel 24, stk. 1, 
litra c), for at få svar på, om der findes 
oplysninger om søgeemnet. Hvis der findes 
oplysninger om søgeemnet, indleder 
Europol den procedure, hvorefter de 
oplysninger, der svarer til søgeemnet, kan 
videregives i overensstemmelse med 
afgørelsen fra den medlemsstat, det EU-
organ, det tredjeland eller den 
internationale organisation, der meddelte 
Europol oplysningerne.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Søgninger efter oplysninger i henhold til 
stk. 1 og 2 kan kun foretages med det 
formål at konstatere, om oplysninger hos 
henholdsvis Eurojust eller OLAF svarer til 
de oplysninger, Europol behandler.

3. Søgninger efter oplysninger i henhold til 
stk. 1 og 2 kan kun foretages med det 
formål at konstatere, om oplysninger hos 
Eurojust svarer til de oplysninger, Europol 
behandler.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Europol må kun tillade søgninger i 
henhold til stk. 1 og 2 efter at have fået 
oplysninger fra Eurojust om, hvilke 
nationale medlemmer, stedfortrædere, 
assisterende medlemmer og ansatte i 
Eurojust der har fået tilladelse til at udføre 
søgninger, og fra OLAF om, hvilke 
ansatte der har fået tilladelse til at udføre 
søgninger.

4. Europol må kun tillade søgninger i 
henhold til stk. 1 og 2 efter at have fået 
oplysninger fra Eurojust om, hvilke 
nationale medlemmer, stedfortrædere, 
assisterende medlemmer og ansatte i 
Eurojust der har fået tilladelse til at udføre 
søgninger.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Europol eller en medlemsstat i 
forbindelse med Europols behandling af 
oplysninger som led i en konkret 
efterforskning konstaterer, at der er behov 
for koordinering, samarbejde eller støtte i 
overensstemmelse med Eurojusts eller 
OLAF's opgaver, meddeler Europol dem
dette og iværksætter proceduren for at dele 
oplysningerne med dem i 
overensstemmelse med afgørelsen fra den 
medlemsstat, der har indgivet 
oplysningerne. I så fald rådfører Eurojust 
eller OLAF sig med Europol.

5. Hvis Europol eller en medlemsstat i 
forbindelse med Europols behandling af 
oplysninger som led i en konkret 
efterforskning konstaterer, at der er behov 
for koordinering, samarbejde eller støtte i 
overensstemmelse med Eurojusts opgaver, 
meddeler Europol dette og iværksætter 
proceduren for at dele oplysningerne i 
overensstemmelse med afgørelsen fra den 
medlemsstat, der har indgivet 
oplysningerne. I så fald rådfører Eurojust 
sig med Europol.

Or. es
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Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Eurojust, herunder kollegiet, de 
nationale medlemmer, stedfortræderne, de 
assisterende medlemmer og de ansatte i 
Eurojust, samt OLAF skal overholde alle 
generelle og specifikke begrænsninger i 
adgang eller brug, som medlemsstaterne, 
EU-organerne, tredjelande og 
internationale organisationer har anført i 
henhold til artikel 25, stk. 2.

6. Eurojust, herunder kollegiet, de 
nationale medlemmer, stedfortræderne, de 
assisterende medlemmer og de ansatte i 
Eurojust skal overholde alle generelle og 
specifikke begrænsninger i adgang eller 
brug, som medlemsstaterne, EU-organerne, 
tredjelande og internationale organisationer 
har anført i henhold til artikel 25, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler 
den særlige forbindelse mellem Europol og Eurojust, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at 
medtage OLAF.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
udføre Europols opgaver, kan Europol 
oprette og vedligeholde 
samarbejdsrelationer med EU-organerne i 
overensstemmelse med disse organers 
formål og med de retshåndhævende 
myndigheder i tredjelande, 
uddannelsesinstitutioner for 
retshåndhævelse i tredjelande, 
internationale organisationer og private 

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
udføre Europols opgaver, kan Europol 
oprette og vedligeholde 
samarbejdsrelationer med EU-organerne i 
overensstemmelse med disse organers 
formål og med de retshåndhævende 
myndigheder i tredjelande, internationale 
organisationer og private parter.
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parter.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 36, stk. 4, kan Europol 
kun videregive personoplysninger til EU-
organer, tredjelande og internationale 
organisationer, hvis det er nødvendigt for 
at forebygge og bekæmpe kriminalitet, der 
er omfattet af Europols målsætninger, og i 
overensstemmelse med dette kapitel. Hvis 
de oplysninger, der skal videregives, er 
meddelt af en medlemsstat, indhenter 
Europol den pågældende medlemsstats 
samtykke, medmindre

4. Uanset artikel 36, stk. 4, kan Europol 
kun videregive personoplysninger til EU-
organer, tredjelande og internationale 
organisationer, hvis det er nødvendigt for 
at forebygge og bekæmpe kriminalitet, der 
er omfattet af Europols målsætninger, og i 
overensstemmelse med dette kapitel. Hvis 
de oplysninger, der skal videregives, er 
meddelt af en medlemsstat, indhenter 
Europol den pågældende medlemsstats 
samtykke, inden der sker en overførsel af 
personoplysningerne, medmindre

Or. es

Begrundelse

Der skal indhentes samtykke, inden personoplysningerne overføres.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der kan antages at foreligge en 
tilladelse, idet medlemsstaten ikke 
udtrykkeligt har begrænset muligheden af 
videregivelse til andre, eller

udgår
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Or. es

Begrundelse

En medlemsstats tilladelse til at videregive oplysninger skal være udtrykkelig og må ikke være 
baseret på en antagelse, hvorfor litra a) bør udgå.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaternes, EU-organernes, 
tredjelandes og internationale 
organisationers videregivelse af 
personoplysningerne til andre er forbudt, 
medmindre Europol udtrykkeligt har 
samtykket heri.

5. Personoplysninger kan kun videregives, 
hvis medlemsstaterne, EU-organerne, 
tredjelandene og de internationale 
organisationer har bekræftet, at 
oplysningerne kun anvendes til det 
tiltænkte formål. Medlemsstaternes, EU-
organernes, tredjelandes og internationale 
organisationers videregivelse af 
personoplysningerne til andre er dermed 
forbudt, medmindre Europol udtrykkeligt 
har samtykket heri. Europol skal sikre, at 
modtagelsen og videregivelsen af 
personoplysninger samt begrundelsen for 
denne videregivelse er i overensstemmelse 
med denne forordning.

Or. es

Begrundelse

En medlemsstats tilladelse til at videregive oplysninger skal være udtrykkelig og må ikke være 
baseret på en antagelse.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Europol offentliggør på sit websted en 
liste over de lande og organisationer, som 
agenturet har indgået samarbejdsaftaler 
med, og som danner ramme for 
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udveksling af oplysninger.

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden offentliggør Europol på sit websted en liste over de lande og 
organisationer, som agenturet har indgået samarbejdsaftaler med, og som danner ramme for 
udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europol kan direkte videregive 
personoplysninger til EU-organer i det 
omfang, det er nødvendigt for, at Europol 
eller det EU-organ, der er modtageren, kan 
udføre deres opgaver, dog ikke hvis 
begrænsninger i henhold til artikel 25, stk. 
2 eller 3, er til hinder derfor.

Europol kan direkte videregive 
personoplysninger til EU-organer i det 
omfang, det er nødvendigt for, at Europol 
eller det EU-organ, der er modtageren, kan 
udføre deres opgaver, dog ikke hvis 
begrænsninger i henhold til artikel 25, stk. 
2 eller 3, er til hinder derfor. Denne artikel 
finder anvendelse, uden at det har 
betydning for artikel 27 i denne 
forordning.

Or. es

Begrundelse

Eftersom Eurojust også udgør et EU-organ, bør det fremgå, at denne artikel finder 
anvendelse, uden at det har betydning for artikel 27 for så vidt angår Eurojust.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en samarbejdsaftale, der er indgået 
mellem Europol og det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation i henhold til 
artikel 23 i afgørelse 2009/371/RIA inden 

c) en samarbejdsaftale, der er indgået 
mellem Europol og det pågældende 
tredjeland eller den pågældende 
internationale organisation i henhold til 
artikel 23 i afgørelse 2009/371/RIA inden 
denne forordnings anvendelsesdato. Disse 
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denne forordnings anvendelsesdato. aftaler skal revideres og ajourføres i 
henhold til den nye forordning senest to 
år efter forordningens ikrafttræden.

Or. es

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan eksekutivdirektøren 
give tilladelse til videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller 
internationale organisationer under 
hensyntagen til en sags konkrete 
omstændigheder, hvis

2. Uanset stk. 1 kan eksekutivdirektøren 
under overholdelse af tavsheds-, 
fortroligheds- og proportionalitetspligten 
give tilladelse til videregivelse af 
personoplysninger til tredjelande eller 
internationale organisationer under 
hensyntagen til en sags konkrete 
omstændigheder, hvis

Or. es

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) videregivelsen er nødvendig for at 
beskytte den registreredes legitime 
interesser, hvis det er påkrævet ved lov i 
den medlemsstat, der videregiver 
personoplysningerne.

Or. es
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) videregivelsen af oplysningerne er 
afgørende for at afværge en umiddelbar 
og alvorlig trussel mod en medlemsstats 
eller et tredjelands offentlige sikkerhed.

Or. es

Begrundelse

Der bør i konkrete tilfælde indføres undtagelsesbestemmelser for videregivelsen af 
oplysninger.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det omfang, det er nødvendigt for, at 
Europol kan udføre sine opgaver, kan 
Europol behandle personoplysninger fra 
private parter, hvis de modtages gennem

1. I det omfang, det er nødvendigt for, at 
Europol kan udføre sine opgaver, kan 
Europol behandle personoplysninger fra 
private parter. Europol kan modtage disse 
oplysninger direkte fra disse parter, hvis 
den nationale lovgivning, der gælder for 
de private parter, tillader direkte 
videregivelse af oplysninger til 
politimyndighederne. I så fald fremsender 
Europol øjeblikkeligt alle oplysninger, 
især personoplysninger, til de nationale 
enheder, der skal behandle dem.
Hvis den gældende nationale lovgivning 
ikke tillader direkte videregivelse, kan 
personoplysningerne kun behandles, hvis 
de modtages gennem

Or. es

Begrundelse

Europol bør tillægges flere beføjelser, så agenturet i højere grad kan samarbejde med private 
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parter, hvilket kun er muligt, hvis den nationale lovgivning, der gælder for de private parter, 
tillader videregivelse af oplysninger.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) træffe afgørelse om berigtigelse, 
blokering, sletning eller tilintetgørelse af 
alle oplysninger, når de er blevet behandlet 
i strid med bestemmelserne om behandling 
af personoplysninger, samt om, at 
tredjemand, til hvem disse oplysninger er 
videregivet, underrettes om sådanne 
foranstaltninger

e) træffe afgørelse om berigtigelse, 
blokering eller tilintetgørelse af alle 
oplysninger, når de er blevet behandlet i 
strid med bestemmelserne om behandling 
af personoplysninger, samt om, at 
tredjemand, til hvem disse oplysninger er 
blevet videregivet, underrettes om sådanne 
foranstaltninger

Or. es

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) midlertidigt eller definitivt nedlægge 
forbud mod behandling

f) midlertidigt eller definitivt nedlægge 
forbud mod behandling efter høring af 
bestyrelsen

Or. es

Begrundelse

Bestyrelsen bør inddrages, inden en sådan beslutning træffes.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den Europæiske Tilsynsførende for 5. Den Europæiske Tilsynsførende for 
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Databeskyttelse udarbejder en årsrapport
om sine tilsynsaktiviteter. Denne rapport 
skal indarbejdes i den årsberetning fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, der er omhandlet i artikel 
48 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Databeskyttelse udarbejder en årsrapport 
om sine tilsynsaktiviteter. Denne rapport 
skal indarbejdes i den årsberetning fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, der er omhandlet i artikel 
48 i forordning (EF) nr. 45/2001. 
Rapporten fremsendes til og forelægges 
for enheden for parlamentarisk kontrol, 
som sender den til Rådet, Kommissionen 
og de nationale parlamenter.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel XXX.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Enheden for parlamentarisk kontrol
Den mekanisme, der på vegne af Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter 
kontrollerer Europols aktiviteter, udgøres 
af enheden for parlamentarisk kontrol, 
som er en lille specialiseret enhed, der 
består af Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg (LIBE), en 
repræsentant for Kommissionen samt en 
repræsentant for medlemsstaternes 
nationale parlamenter.

Or. es
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Enheden for parlamentarisk kontrol 
har hjemsted i Europa-Parlamentet og 
indkaldes af formanden for Europa-
Parlamentets LIBE-udvalg. Enheden 
ledes af formanden for LIBE-udvalget og 
repræsentanten for den medlemsstat, der 
udøver rådsformandskabet.

Or. es

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsesformanden og 
eksekutivdirektøren giver møde i Europa-
Parlamentet sammen med de nationale 
parlamenter på deres anmodning for at 
drøfte spørgsmål vedrørende Europol 
under iagttagelse af tavshedspligten.

1. Bestyrelsesformanden og 
eksekutivdirektøren giver møde i enheden 
for parlamentarisk kontrol på deres 
anmodning for at drøfte spørgsmål 
vedrørende Europol under iagttagelse af 
tavshedspligten.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.
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Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over forpligtelserne til informering 
og høring i henhold til denne forordning 
skal Europol under iagttagelse af 
tavshedspligten sende følgende til Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter
til information:

3. Ud over forpligtelserne til informering 
og høring i henhold til denne forordning 
skal Europol under iagttagelse af 
tavshedspligten sende følgende til enheden 
for parlamentarisk kontrol til information:

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at Europa-Parlamentet kan føre 
parlamentarisk kontrol med Europols 
aktiviteter i henhold til artikel 53, kan der 
efter anmodning gives Europa-
Parlamentet og dets repræsentanter
adgang til EU's klassificerede oplysninger 
og ikke-klassificerede følsomme 
oplysninger, der behandles af eller gennem 
Europol.

1. For at Europa-Parlamentet kan føre 
parlamentarisk kontrol med Europols 
aktiviteter i henhold til artikel 53, kan der 
efter anmodning gives enheden for 
parlamentarisk kontrol adgang til EU's 
klassificerede oplysninger og ikke-
klassificerede følsomme oplysninger, der 
behandles af eller gennem Europol. 
Grundet oplysningernes følsomme og 
klassificerede karakter, skal de behandles 
af Europa-Parlamentet i henhold til 
Europa-Parlamentets forretningsorden, 
navnlig bilag VIII.

Or. es
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Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eksekutivdirektøren udnævnes af 
bestyrelsen på grundlag af en 
kandidatliste, der udarbejdes af 
Kommissionen efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

2. Eksekutivdirektøren udnævnes af 
bestyrelsen på grundlag af en liste med 
mindst tre kandidater, der udarbejdes af et 
udvalg bestående af Kommissionens 
repræsentant i bestyrelsen og to andre 
medlemmer af bestyrelsen, efter en åben 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

I forbindelse med indgåelsen af kontrakten 
med eksekutivdirektøren repræsenteres 
Europol af bestyrelsesformanden.

I forbindelse med indgåelsen af kontrakten 
med eksekutivdirektøren repræsenteres 
Europol af bestyrelsesformanden.

Før udnævnelsen kan den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, til at afgive en 
udtalelse til det kompetente udvalg i 
Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål 
fra udvalgsmedlemmerne.

Før udnævnelsen opfordres den ansøger, 
bestyrelsen har valgt, til at afgive en 
udtalelse til enheden for parlamentarisk 
kontrol og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. es

Begrundelse

Oprettelsen af et nyt udvalg, der udarbejder en liste med mindst tre kandidater med henblik 
på efterfølgende udnævnelse af bestyrelsesformanden, udgøres af Kommissionens 
repræsentant i bestyrelsen og to andre medlemmer af bestyrelsen. Hertil kommer en 
repræsentant for Kommissionen, idet Kommissionen har stor erfaring med 
personaleudvælgelse. Enheden for parlamentarisk kontrol er ligeledes repræsenteret for at 
øge den parlamentariske kontrol. 

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge eksekutivdirektørens 
ansættelsesperiode. I måneden inden 
forlængelsen kan eksekutivdirektøren 
opfordres til at afgive en udtalelse til det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet

5. Bestyrelsen underretter Europa-
Parlamentet, hvis den har til hensigt at 
forlænge eksekutivdirektørens 
ansættelsesperiode. I måneden inden 
forlængelsen opfordres
eksekutivdirektøren til at afgive en 
udtalelse til enheden for parlamentarisk 
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og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

kontrol og besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

Or. es

Begrundelse

Enheden for parlamentarisk kontrol er ligeledes repræsenteret for at øge den parlamentariske 
kontrol. 

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Eksekutivdirektøren kan kun afskediges 
ved en afgørelse truffet af bestyrelsen på 
forslag af Kommissionen.

7. Eksekutivdirektøren kan kun afskediges 
ved en afgørelse truffet af bestyrelsen og 
godkendt af enheden for parlamentarisk 
kontrol.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget har til hensigt at øge den parlamentariske kontrol.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire viceeksekutivdirektører, hvoraf en 
skal være ansvarlig for uddannelse, bistår 
eksekutivdirektøren.
Viceeksekutivdirektøren for uddannelse 
har ansvaret for ledelsen af 
Europolakademiet og dets virksomhed.
Eksekutivdirektøren fastlægger de andres 
opgaver.

1. Tre viceeksekutivdirektører bistår 
eksekutivdirektøren. Eksekutivdirektøren 
fastlægger de andres opgaver.

Or. es
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Begrundelse

Der bør kun tilføjes en fjerde viceeksekutivdirektør, hvis der sker en sammenlægning af 
Europol og Cepol. Ordføreren støtter ikke en sammenlægning, hvorfor der kun bør udnævnes 
tre viceeksekutivdirektører.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen opstiller på grundlag af 
udkastet et foreløbigt udkast til overslag 
over Europols indtægter og udgifter for det 
følgende regnskabsår. Det foreløbige 
udkast til overslag over Europols indtægter 
og udgifter sendes hvert år til 
Kommissionen senest den [dato fra 
rammefinansforordningen]. Bestyrelsen 
sender senest den 31. marts det endelige 
udkast til overslag, der skal omfatte et 
udkast til stillingsfortegnelse, til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og
Rådet.

2. Bestyrelsen opstiller på grundlag af 
udkastet et foreløbigt udkast til overslag 
over Europols indtægter og udgifter for det 
følgende regnskabsår. Det foreløbige 
udkast til overslag over Europols indtægter 
og udgifter sendes hvert år til 
Kommissionen senest den [dato fra 
rammefinansforordningen]. Bestyrelsen 
sender og forelægger senest den 31. marts 
det endelige udkast til overslag, der skal 
omfatte et udkast til stillingsfortegnelse, 
for enheden for parlamentarisk kontrol, 
som videresender det til Kommissionen, 
Rådet og de nationale parlamenter.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europol sender senest den 31. marts 
efter det afsluttede regnskabsår beretningen 
om den budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet 

2. Europol sender og forelægger senest den 
31. marts efter det afsluttede regnskabsår 
beretningen om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning for enheden for 
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og Revisionsretten. parlamentarisk kontrol, som videresender 
den til Rådet og Revisionsretten.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Eksekutivdirektøren sender inden den 
1. juli efter det afsluttede regnskabsår det 
endelige årsregnskab ledsaget af 
bestyrelsens udtalelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, 
Revisionsretten og de nationale 
parlamenter.

6. Eksekutivdirektøren sender og 
forelægger inden den 1. juli efter det 
afsluttede regnskabsår det endelige 
årsregnskab ledsaget af bestyrelsens 
udtalelse for enheden for parlamentarisk 
kontrol, som videresender det til Rådet, 
Kommissionen, Revisionsretten og de 
nationale parlamenter.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grund af den særlige situation med 
hensyn til medlemmerne af netværket af 
nationale uddannelsesinstitutioner, der er 
de eneste organer med de præcise 

udgår
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kendetegn og den tekniske kompetence, 
det kræver at udføre de relevante 
uddannelsesaktiviteter, kan medlemmerne 
modtage tilskud uden indkaldelse af 
forslag i henhold til artikel 190, stk. 1, 
litra d), i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 1268/2012.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til uddannelse bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sender 
evalueringsrapporten og sine konklusioner 
på rapporten til Europa-Parlamentet,
Rådet, de nationale parlamenter og 
bestyrelsen.

2. Kommissionen sender og forelægger
evalueringsrapporten og sine konklusioner 
på rapporten for enheden for 
parlamentarisk kontrol, som videresender 
disse til Rådet, de nationale parlamenter og 
bestyrelsen.

Or. es

Begrundelse

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler behovet for at 
medtage parlamentarisk kontrol i forordningen, som skal forvaltes af Europa-Parlamentet og 
de nationale parlamenter. Til dette formål oprettes enheden for parlamentarisk kontrol, som 
reguleres i medfør af forordningens artikel 53.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med hver anden evaluering 
skal Kommissionen desuden foretage en 
evaluering af de resultater, Europol har 

3. I forbindelse med hver anden evaluering 
skal Kommissionen desuden foretage en 
evaluering af de resultater, Europol har 
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opnået, set i lyset af dets målsætninger, 
mandat og opgaver. Hvis Kommissionen 
finder, at der ikke længere er grund til at 
videreføre Europol med de målsætninger 
og opgaver, Europol er tillagt, kan den 
foreslå, at denne forordning ændres eller 
ophæves.

opnået, set i lyset af dets målsætninger, 
mandat og opgaver. Hvis Kommissionen 
finder, at der ikke længere er grund til at 
videreføre Europol med de målsætninger 
og opgaver, Europol er tillagt, kan den 
foreslå, at denne forordning ændres eller 
ophæves. Dette forslag behandles efter 
samme procedure, som gælder for 
nærværende forordning.

Or. es

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europol som oprettet ved denne 
forordning er den generelle successor for 
Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA og for Cepol som oprettet 
ved afgørelse 2005/681/RIA, for så vidt 
angår alle aftaler, de har indgået, alle 
forpligtelser, der påhviler dem, og al 
ejendom, de har erhvervet.

1. Europol som oprettet ved denne 
forordning er den generelle successor for 
Europol som oprettet ved afgørelse 
2009/371/RIA, for så vidt angår alle 
aftaler, de har indgået, alle forpligtelser, 
der påhviler dem, og al ejendom, de har 
erhvervet.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning berører ikke 
retskraften af aftaler, som Cepol som 
oprettet ved afgørelse 2005/681/RIA 
indgik inden denne forordnings 

udgår
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ikrafttrædelse.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 3 opsiges den 
hjemstedsaftale, der blev indgået i 
henhold til afgørelse 2005/681/RIA, dog 
fra den dato, hvorfra denne forordning 
finder anvendelse.

udgår

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmerne af bestyrelsen for Cepol, 
der er nedsat i medfør af artikel 10 i 
afgørelse 2005/681/RIA, fratræder deres 
hverv den [denne forordnings 
ikrafttrædelse].

udgår 

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
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Europol og Cepol.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direktøren for Cepol, der er udnævnt i 
henhold til artikel 11, stk. 1, i afgørelse 
2005/681/RIA, tillægges for den 
resterende del af sin ansættelsesperiode 
ansvarsområderne for Europols 
viceeksekutivdirektør for uddannelse. De 
øvrige vilkår i hans kontrakt fortsætter 
uændret. Hvis embedsperioden udløber 
efter [denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato], men inden [denne 
forordnings anvendelsesdato], forlænges 
den automatisk til et år efter den dato, 
hvorfra denne forordning finder 
anvendelse.

udgår 

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert af de tre regnskabsår efter 
denne forordnings ikrafttræden skal 
mindst 8 mio. EUR af Europols 
driftsudgifter afsættes til uddannelse som 
beskrevet i kapitel III.

udgår

Or. es
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Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning erstatter og ophæver 
afgørelse 2009/371/RIA og afgørelse 
2005/681/RIA.

Denne forordning erstatter og ophæver 
afgørelse 2009/371/RIA.

Henvisninger til de ophævede afgørelser
gælder som henvisninger til denne 
forordning.

Henvisninger til den ophævede afgørelse
gælder som henvisninger til denne 
forordning.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 
afgørelse 2009/371/RIA og afgørelse 
2005/681/RIA ophæves med virkning fra 
den dato, hvorfra denne forordning finder 
anvendelse.

1. Alle lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 
afgørelse 2009/371/RIA ophæves med 
virkning fra den dato, hvorfra denne 
forordning finder anvendelse.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.
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Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle ikke-lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 
afgørelse 2009/371/RIA om oprettelse af 
Den Europæiske Politienhed (Europol) og 
afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af 
Cepol forbliver i kraft efter [denne 
forordnings anvendelsesdato], medmindre 
Europols bestyrelse træffer afgørelse om 
andet i forbindelse med implementeringen 
af denne forordning.

2. Alle ikke-lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til gennemførelse af 
afgørelse 2009/371/RIA om oprettelse af 
Den Europæiske Politienhed (Europol) 
forbliver i kraft efter [denne forordnings 
anvendelsesdato], medmindre Europols 
bestyrelse træffer afgørelse om andet i 
forbindelse med implementeringen af 
denne forordning.

Or. es

Begrundelse

Alle henvisninger til Cepol bør slettes, da ordføreren ikke støtter en sammenlægning af 
Europol og Cepol.
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BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Den Europæiske Politienhed (Europol) blev i første omgang oprettet i medfør af en 
konvention den 26. juli 1995, som på daværende tidspunkt udgjorde det eneste tilgængelige 
instrument under Maastrichttraktaten. Traktaten krævede, at alle medlemsstater skulle 
ratificere konventionen, for at den kunne træde i kraft. Denne mekanisme indebar, at enhver 
ændring af Europolkonventionen kun kunne gennemføres gennem en "protokol", som skulle 
forelægges for de nationale parlamenter med henblik på senere ratificering.

Tre protokoller er blevet ratificeret mellem 2000 og 2003 for at forbedre Europols funktion. 
Disse protokoller trådte i kraft mellem den 29. marts og den 18. april 2007. Der var tale om en 
meget lang og kompliceret proces. Det viste sig at være vanskeligt eller næsten umuligt at 
sikre en hurtig vedtagelse af Europols overordnede ramme til håndtering af hastende 
situationer, som indebar tildeling af nye beføjelser.

Europol havde behov for et mere effektivt retligt instrument, som forbedrede enhedens 
reaktionsevne i forhold til at bekæmpe den stadigt voksende globale kriminalitet. Den 
Europæiske Politienhed blev i medfør af Amsterdamtraktaten omstruktureret til et europæisk 
agentur med fællesskabsbudget og -personale. Den 6. april 2009 vedtog Rådet derfor 
afgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed og om ophævelse af den tidligere 
Europolkonvention.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev Europa-Parlamentets ret til at 
deltage i den fælles beslutningsprocedure anerkendt. I henhold til artikel 88 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægges Europols struktur, funktion, 
anvendelsesområde og beføjelser i en forordning, som blev vedtaget af Rådet og Europa-
Parlamentet i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

I henhold til artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er Europols 
opgave at: støtte og styrke indsatsen hos medlemsstaternes politimyndigheder og andre 
retshåndhævende myndigheder og deres indbyrdes samarbejde om forebyggelse og 
bekæmpelse af grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og de 
former for kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik. 
Europol virker til fremme af udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder og tilvejebringer kriminalistisk analyse til hjælp for de 
nationale politistyrker, når de skal foretage efterforskning på tværs af grænserne.

I Stockholmprogrammet - et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres 
beskyttelse - opfordrede Rådet til, at Europol udvikles og bliver et knudepunkt for 
informationsudveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, en 
tjenesteudbyder og en platform for de retshåndhævende tjenester. Med vedtagelsen af denne 
forordning kan Stockholmprogrammet dermed nå nogle af sine mål og prioriteter.

Der henvises især til:

- den holdning, som de fleste politiske grupper, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet, 
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gentagne gange har givet udtryk for

- de mundtlige indlæg fremsat i Parlamentet og de skriftlige meddelelser fra 
bestyrelsesformanden for henholdsvis Cepol og Europol

- udtalelserne fra Europols og Cepols direktion forelagt for Parlamentet

- den holdning, som de fleste medlemsstater gav udtryk for i udtalelsen af 7. juni 2013 om 
Rådets rammeafgørelse (RIA).

Ovennævnte er alle imod en sammenlægning af Europol og Cepol.

Ordføreren deler ovennævnte holdning og mener, at forordningen om EU-agenturet for 
samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af 
afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA udelukkende bør omfatte Den Europæiske 
Politienhed Europol, hvorfor lovgivningsforslaget kun bør føre til en ophævelse af afgørelse 
2009/371/RIA.

I løbet af det sidste årti har man i EU set en stigning i grov og organiseret kriminalitet og et 
mere varieret mønster i kriminaliteten. I Europols vurdering af truslen fra grov og organiseret 
kriminalitet for 2013 (SOCTA 2013) anførtes det, at den grove og organiserede kriminalitet er 
et stadigt mere dynamisk og kompliceret fænomen og fortsat udgør en væsentlig trussel mod 
sikkerhed og velstand i EU. I undersøgelsen anføres det desuden, at virkningerne af 
globalisering i samfundet og i erhvervslivet også har skabt grobund for betydelige nye 
varianter af kriminel virksomhed, hvor kriminelle netværk udnytter huller i loven, internettet 
og vilkårene under den økonomiske krise til at opnå en ulovlig fortjeneste uden nogen særlig 
risiko. Internettet bruges til at organisere og gennemføre kriminelle handlinger og tjener som 
kommunikationsmiddel, markedsplads, rekrutteringssted og finansiel tjenesteydelse. 
Derudover fremmer det nye former for it-kriminalitet, svindel med betalingskort og 
distribution af materiale indeholdende seksuelt misbrug af børn.

Hvad angår de nye former for organiseret kriminalitet i EU, er det værd at bemærke, at de 
grupper, der i dag begår organiseret kriminalitet, søger at maksimere deres udbytte, hvorfor de 
begår forskellige former for forbrydelser, herunder menneskehandel, ulovlig handel med 
narkotika og skydevåben, økonomisk kriminalitet, såsom korruption, bedrageri og 
hvidvaskning af penge, og it-kriminalitet. Disse forbrydelser udgør ikke alene en trussel mod 
den personlige og økonomiske sikkerhed for folk, der bor i Europa, men de genererer også et 
enormt kriminelt udbytte, der øger de kriminelle netværks magt og berøver de offentlige 
myndigheder indtægter, som de har hårdt brug for. Terrorisme er fortsat en stor trussel mod 
sikkerheden i EU, da de europæiske samfund stadig er sårbare over for terrorangreb.

Blandt unionsborgernes bekymringer indtager kriminalitet en femteplads. De berøres 
ligeledes af it-kriminalitet, som er hastigt stigende og kan ødelægge tilliden til 
internettjenesterne samt medføre EU betydelig økonomisk skade. I lyset heraf åbnede det 
europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet (EC3) under Europol den 11. januar 2013 
som et instrument til koordinering af it-kriminalitet.
På denne baggrund er der behov for en effektiv europæisk politienhed til samarbejde og 
udveksling af oplysninger.
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2. FORSLAGETS JURIDISKE ASPEKTER

Retsgrundlaget for forslaget er artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

3. FORMÅL OG INDHOLD

Forslaget definerer klart Europols anvendelsesområde, funktion og metode til samarbejde med 
medlemsstaterne. Forslaget har desuden følgende målsætninger:

1. at bringe Europol i overensstemmelse med kravene i Lissabontraktaten ved at fastlægge 
den retlige ramme for Europol i en forordning og indføre en mekanisme, så Europa-
Parlamentet sammen med de nationale parlamenter kan kontrollere Europols aktiviteter

2. at forbedre forvaltningen af Europol og øge enhedens effektivitet

3. at sikre Europol en mere solid opbygning på området for databeskyttelse, så det sikres, at 
Europols Tilsynsførende for Databeskyttelse behandler personoplysninger i fuld 
uafhængighed

4. at intensivere udvekslingen af oplysninger.

Forslaget til forordning forfølger disse formål på følgende måde:

3.1. Lissabontraktatens vedtagelse af Europol og parlamentarisk kontrol

Forordningen sikrer, at de demokratisk valgte repræsentanter for unionsborgerne kan føre 
kontrol med Europols virksomhed. De foreslåede regler er i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse om de nærmere bestemmelser for Europa-Parlamentets kontrol af 
Europols aktiviteter sammen med de nationale parlamenter.

Den parlamentariske kontrol er præciseret i forordningens artikel 53 og nævnes endvidere i 
adskillige henvisninger gennem hele forordningen.

Den mekanisme, der på vegne af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter kontrollerer 
Europols aktiviteter, udgøres af enheden for parlamentarisk kontrol, som er en lille 
specialiseret enhed, der består af Europa-Parlamentets kompetente udvalg (LIBE), en 
repræsentant for Kommissionen samt en repræsentant for medlemsstaternes nationale 
parlamenter. Enheden for parlamentarisk kontrol har hjemsted i Europa-Parlamentet og 
indkaldes af formanden for Europa-Parlamentets LIBE-Udvalg og ledes af formanden for 
LIBE-Udvalget og repræsentanten for det nationale parlament i den medlemsstat, der udøver 
rådsformandskabet.

Følgende forelægges for og drøftes i enheden for parlamentarisk kontrol:

- den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om Europols aktiviteter
- det årlige og flerårige arbejdsprogram og
- årsrapporten fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om tilsyn med 
Europols aktiviteter.
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I medfør af denne struktur kan den kandidat, der er valgt til eksekutivdirektør for Europol, 
opfordres til at afgive en udtalelse og aflægge rapport om udførelsen af vedkommendes hverv.

I henhold til førnævnte artikel 53 kan bestyrelsesformanden og eksekutivdirektøren give møde 
i enheden for parlamentarisk kontrol på dennes anmodning for at drøfte spørgsmål vedrørende 
Europol. Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter modtager til information 
vurderinger af trusler, strategiske analyser og generelle situationsrapporter inden for Europols 
målsætninger samt resultaterne af undersøgelser og evalueringer, Europol har bestilt.

Hertil kommer, at Europa-Parlamentet altid skal udøve sine funktioner som 
budgetmyndighed, herunder modtage overslaget og beretningen om budgetforvaltningen og 
den økonomiske forvaltning og give decharge til eksekutivdirektøren for gennemførelsen af 
budgettet.

3.2. Forbedret forvaltning

Forordningen forbedrer forvaltningen af Europol ved at tilstræbe effektivitetsforbedringer 
samt strømline procedurerne, navnlig med hensyn til bestyrelsen og eksekutivdirektøren. 
Kommissionen og medlemsstaterne er repræsenteret i bestyrelsen, så de kan kontrollere dens 
virksomhed.

Den mangeårige erfaring har ført til en driftseffektivitet, som bevirker, at de medlemmer af 
bestyrelsen, der repræsenterer medlemsstaterne, fortsat udgøres af medlemsstaternes 
politichefer eller af personer, som er udnævnt af medlemsstaten på grundlag af deres erfaring 
med ledelse af politienheder og deres kendskab til politisamarbejde. Det pågældende medlem 
udnævner en suppleant, som er medlemmets stedfortræder i dettes fravær. Hvert år har 
bestyrelsen bl.a. til opgave at vedtage arbejdsprogrammet for det efterfølgende år, det 
flerårige arbejdsprogram, Europols årlige budget, den konsoliderede årlige aktivitetsrapport 
samt de finansielle bestemmelser for Europol. Bestyrelsen skal ligeledes udnævne 
eksekutivdirektøren på grundlag af en liste med mindst tre kandidater, som er udarbejdet af et 
udvalg, der udgøres af Kommissionens repræsentant i bestyrelsen og to andre medlemmer af 
bestyrelsen.

Bortset fra visse undtagelser, træffer bestyrelsen afgørelse med simpelt flertal, hvilket 
fremmer og giver en større operabilitet og fleksibilitet.

Til at sikre, at Europol fungerer effektivt i det daglige, skal eksekutivdirektøren repræsentere 
og lede Europol. Eksekutivdirektøren er fuldstændig uafhængig i udførelsen af sine opgaver 
og sikrer, at Europol udfører de opgaver, der er fastsat i denne forordning. Særligt bør 
eksekutivdirektøren være ansvarlig for udarbejdelsen af de budget- og 
planlægningsdokumenter, der forelægges for bestyrelsen til vedtagelse, og for gennemførelsen 
af Europols årlige og flerårige arbejdsprogrammer og andre planlægningsdokumenter.

Enheden bør dermed fungere som kontaktpunkt mellem Europol og de kompetente 
myndigheder og bør gives en central rolle som koordinator for samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og Europol og følgelig sikre en fælles holdning i medlemsstaten i forhold til 
kravene fra Europol.
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3.3. En mere solid opbygning på området for databeskyttelse

Forslaget styrker databeskyttelsesordningen, der gælder for Europols aktiviteter.

• Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal udøve sit hverv i fuld 
uafhængighed. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har en række beføjelser 
og skal kunne modtage og undersøge klager, føre tilsyn med og sikre anvendelsen af 
bestemmelserne i denne forordning, rådgive Europol om ethvert spørgsmål vedrørende 
behandlingen af personoplysninger, føre et register over behandling og foretage forudgående 
kontrol af behandling, der anmeldes til vedkommende.

• Behandling af personoplysninger om ofre, vidner, andre personer, der ikke er den 
mistænkte, og mindreårige, er forbudt, medmindre det er strengt nødvendigt. Denne 
begrænsning gælder også for oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, 
politisk overbevisning, religion eller tro, medlemskab af fagforening og af oplysninger 
vedrørende helbredsforhold og seksuelle forhold (følsomme personoplysninger). Derudover 
kan følsomme personoplysninger kun behandles, når de supplerer andre personoplysninger, 
Europol allerede behandler.

• Medlemsstaternes adgang til personoplysninger hos Europol, der vedrører 
operationelle analyser, gives indirekte ved et system, hvor de får svar på, om der er et resultat 
af søgningen: en automatiseret sammenligning giver et anonymt søgeresultat (et "hit"), hvis 
de oplysninger, den medlemsstat, der foretager søgningen, har, svarer til oplysninger hos 
Europol. De tilknyttede person- eller sagsoplysninger udleveres kun efter en separat 
opfølgende anmodning.

• Af hensyn til større åbenhed styrkes retten til indsigt i egne personoplysninger hos 
Europol. De oplysninger, Europol skal give en person, der anmoder om indsigt i sine egne 
oplysninger, er opført på en liste i forordningen.

• Forslaget opstiller klare regler om ansvarsfordelingen med hensyn til databeskyttelse; 
særligt får Europol ansvar for regelmæssigt at foretage en fornyet vurdering af, om der fortsat 
er behov for at lagre personoplysninger.

• Forpligtelsen til registrering (logning) og dokumentation udvides fra at omfatte 
adgangen til også at omfatte en bredere vifte af databehandlingsaktiviteter: indsamling, 
ændring, indsigt, videregivelse, samkøring og sletning. For at sikre en bedre kontrol med 
brugen af oplysninger og klarhed over, hvem der har behandlet dem, forbyder forordningen 
ændring af logningen.

• I det omfang, det er nødvendigt, for at Europol kan udføre sine opgaver, kan Europol 
behandle personoplysninger fra private parter. Europol kan endvidere modtage disse 
oplysninger direkte fra disse parter, hvis den nationale lovgivning, der gælder for de private 
parter, tillader direkte videregivelse af oplysninger til politimyndighederne. I så fald 
fremsender Europol øjeblikkeligt alle oplysninger, især personoplysninger, til de nationale 
enheder, der skal behandle dem.

• Enhver fysisk person kan rejse krav over for Europol om erstatning for ulovlig 
databehandling eller andre handlinger, der er uforenelige med bestemmelserne i denne 
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forordning. I så fald hæfter Europol og den medlemsstat, hvor skaden er forvoldt, solidarisk 
(Europol i medfør af traktatens artikel 340 og medlemsstaten i henhold til dens nationale ret).

• De nationale datatilsynsmyndigheder har dog fortsat kompetence til at føre tilsyn med 
den pågældende medlemsstats indlæsning og selektion af personoplysninger og videregivelse 
heraf til Europol. De er også fortsat ansvarlige for at undersøge, om indlæsningen, selektionen 
eller videregivelsen er i strid med den registreredes rettigheder.

• Forordningen indfører elementer af "fælles tilsyn" med data som er videregivet til og 
behandlet af Europol. I særlige spørgsmål, der kræver, at de nationale myndigheder inddrages, 
bør Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale tilsynsmyndigheder 
hver især inden for sit kompetenceområde samarbejde med hinanden med henblik på at sikre 
ensartet anvendelse af forordningen overalt i Den Europæiske Union.

3.4. Intensivere udvekslingen af oplysninger

Forordningen søger at forbedre medlemsstaternes meddelelse af informationer til Europol. 
Dette gøres ved at skærpe medlemsstaternes forpligtelse til at give Europol de relevante 
oplysninger. Den nationale Europolenhed fungerer derfor som kontaktpunkt.

Forordningens indførelse af et system til udveksling af oplysninger sikrer et højt niveau for 
databeskyttelse og høje datasikkerhedsstandarder ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger 
indbygget i procedurerne, der finder anvendelse på enhver særlig type oplysninger. 
Forordningen fastlægger i detaljer formålene med databehandlingen (krydscheck, strategiske 
analyser eller andre operationelle analyser af general karakter, operationelle analyser i 
konkrete sager) og kilderne til oplysningerne og fastsætter, hvem der har adgang til 
oplysninger. Den indeholder også lister over personoplysninger og registrerede, hvis data kan 
indsamles for hver enkelt type databehandling. Samtidig vil der blive sikret en høj standard 
for databeskyttelse i medfør af de beføjelser, som forordningen tillægger Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.

4. KONSEKVENSANALYSE

Konsekvensanalysen med hensyn til Europol blev foretaget med udgangspunkt i to politiske 
målsætninger, nemlig at øge omfanget af de oplysninger, medlemsstaterne videregiver til 
Europol, og at skabe de rette vilkår for databehandling, så Europol får mulighed for i fuldt 
omfang at bistå medlemsstaterne med at forebygge og bekæmpe grov kriminalitet og 
terrorisme. Med hensyn til den første målsætning blev der undersøgt to løsningsmodeller: i) at 
fastsætte en klar forpligtelse for medlemsstaterne til at fremsende data til Europol med 
bestemmelser om incitamenter og en ordning for rapportering om de enkelte medlemsstaters 
opfyldelse af forpligtelsen og ii) at give Europol adgang til at søge i relevante nationale 
databaser vedrørende retshåndhævelse for at få svar på, om de indeholder oplysninger om 
søgeemnet. For så vidt angår målsætningen vedrørende vilkårene for databehandling, blev der 
foretaget en analyse af to løsningsmodeller: i) sammenlægning af de to eksisterende 
analysedatabaser og ii) nye vilkår for databehandling, hvor der indføres 
sikkerhedsforanstaltninger i procedurerne med henblik på at gennemføre 
databeskyttelsesprincipperne med særlig vægt på "indbygget databeskyttelse".

I overensstemmelse med Kommissionens sædvanlige metode blev hver løsningsmodel 
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analyseret med hensyn til dens konsekvenser for sikkerhed og de grundlæggende rettigheder 
med hjælp fra en styringsgruppe med medlemmer fra flere tjenestegrene.

Ifølge analysen vil gennemførelsen af den føre til, at Europol mere effektivt vil kunne yde 
udstrakt støtte til retshåndhævende personale i Den Europæiske Union.

5. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Det endelige antal stillinger og det samlede budget vil afhænge af resultaterne af både en 
intern revision i Kommissionen af ressourcebehovet for de decentraliserede agenturer i 
perioden 2014-2020 og forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme særligt med 
hensyn til vurderingen af de "reelle behov" i den nuværende situation og på baggrund af 
konkurrencen om yderst begrænsede budgetmæssige ressourcer samt forpligtelsen til at 
foretage personalenedskæringer på 5 % i agenturerne.


