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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW i 
2005/681/WSiSW
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0173),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0094/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz 
Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) i 
uchylające decyzje 2009/371/WSiSW i 
2005/681/WSiSW

w sprawie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) i 
uchylające decyzję 2009/371/WSiSW

Or. es
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Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem, 
jako że te dwie agencje – pomimo tego, że obie działają w sektorze policji – mają bardzo 
odmienne cele i zadania w dziedzinie współpracy w ramach przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niniejsze uzasadnienie ma zastosowanie 
do wszystkich następnych poprawek skreślających.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 88 i art. 87 ust. 2 lit. b),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 88,

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Europejskie Kolegium Policyjne 
(„CEPOL”) zostało ustanowione na mocy 
decyzji 2005/681/WSiSW w celu 
ułatwienia współpracy między krajowymi 
siłami policyjnymi poprzez organizowanie 
i koordynowanie działań szkoleniowych 
uwzględniających europejski wymiar 
działań policyjnych.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Programie sztokholmskim –
Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i 
ochrony obywateli” stwierdzono, że 
Europol powinien zostać zreformowany i 
stać się „centrum wymiany informacji 
między organami ścigania państw 
członkowskich, dostawcą usług i platformą 
dla organów ścigania”. Z oceny 
funkcjonowania Europolu wynika, że dla 
osiągnięcia tego celu konieczne jest dalsze 
zwiększenie jego skuteczności operacyjnej. 
W programie sztokholmskim wyznaczono 
również cel stworzenia prawdziwej 
europejskiej kultury egzekwowania prawa 
poprzez opracowanie europejskich 
programów szkoleniowych i programów 
wymiany dla wszystkich właściwych 
pracowników organów ścigania na 
poziomie krajowym i na poziomie Unii.

(4) W „Programie sztokholmskim –
Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra 
i ochrony obywateli” stwierdzono, że 
Europol powinien zostać zreformowany i 
stać się „centrum wymiany informacji 
między organami ścigania państw 
członkowskich, dostawcą usług i platformą 
dla organów ścigania”. Z oceny 
funkcjonowania Europolu wynika, że dla 
osiągnięcia tego celu konieczne jest dalsze 
zwiększenie jego skuteczności operacyjnej.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Duże sieci przestępcze i terrorystyczne (5) Duże sieci przestępcze i terrorystyczne 
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stanowią poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii oraz 
dla bezpieczeństwa i życia jej obywateli. 
Dostępne oceny zagrożenia wskazują, że 
działania grup przestępczych stają się w
coraz większym stopniu zróżnicowane i 
transgraniczne. W związku z tym krajowe 
ograny ścigania muszą coraz ściślej 
współpracować ze swoimi 
odpowiednikami w innych państwach 
członkowskich. W tej sytuacji konieczne 
jest przygotowanie Europolu do lepszego 
wspierania państw członkowskich w 
zapobieganiu przestępczości, analizach i 
dochodzeniach w całej Unii. Pogląd ten 
potwierdzają oceny decyzji 
2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW.

stanowią poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii oraz 
dla bezpieczeństwa i życia jej obywateli. 
Dostępne oceny zagrożenia wskazują, że 
działania grup przestępczych stają się w 
coraz większym stopniu zróżnicowane 
i transgraniczne. W związku z tym krajowe 
ograny ścigania muszą coraz ściślej 
współpracować ze swoimi 
odpowiednikami w innych państwach 
członkowskich. W tej sytuacji konieczne 
jest przygotowanie Europolu do lepszego 
wspierania państw członkowskich 
w zapobieganiu przestępczości, analizach 
i dochodzeniach w całej Unii. Pogląd ten 
potwierdza się także w ocenie decyzji 
2009/371/WSiSW.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Z uwagi na powiązania między 
zadaniami Europolu i CEPOL-u 
integracja i racjonalizacja funkcji tych 
dwóch agencji zwiększyłaby skuteczność 
działalności operacyjnej, znaczenia 
szkoleń i wydajności współpracy 
policyjnej Unii.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym należy uchylić 
decyzje 2009/371/WSiSW i 
2005/681/WSiSW i zastąpić je niniejszym 
rozporządzeniem, które korzysta z 
doświadczeń zdobytych w ramach 
wdrażania obu decyzji. Europol 
ustanowiony na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinien zastąpić Europol 
i CEPOL-u ustanowione na mocy dwóch 
uchylonych decyzji oraz przejąć ich
funkcje.

(7) W związku z tym należy uchylić 
decyzję 2009/371/WSiSW i zastąpić ją 
niniejszym rozporządzeniem, które 
korzysta z doświadczeń zdobytych w 
ramach wdrażania tej decyzji. Agencja 
Europol ustanowiona na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinna zastąpić Europol 
ustanowiony na mocy uchylonej decyzji 
oraz przejąć jego funkcje.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europol powinien zapewnić lepszej 
jakości spójne i jednolite szkolenie 
funkcjonariuszy organów ścigania 
każdego szczebla w jasno określonych 
ramach zgodnie ze zidentyfikowanymi 
potrzebami szkoleniowymi.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zwiększyć skuteczność Europolu 
jako centrum wymiany informacji w Unii, 
należy określić jasne zobowiązania państw 
członkowskich do przekazywania 
Europolowi danych niezbędnych do 
osiągnięcia stawianych mu celów. Przy 
wdrażaniu tych zobowiązań państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na przekazywanie danych mających 
znaczenie dla walki z przestępstwami, 
których zwalczanie należy do 
strategicznych i operacyjnych priorytetów 
w ramach stosownych instrumentów 
polityki Unii. Państwa członkowskie 
powinny również przekazywać Europolowi 
kopie dwustronnej i wielostronnej 
wymiany informacji z innymi państwami 
członkowskimi na temat przestępstw 
wchodzących w zakres celów Europolu. 
Jednocześnie Europol powinien zwiększyć 
swoje wsparcie dla państw członkowskich, 
aby poprawić wzajemną współpracę i 
wymianę informacji. Europol powinien 
składać sprawozdanie roczne wszystkim 
instytucjom Unii i parlamentom 
narodowym dotyczące ilości informacji 
przekazywanych przez poszczególne 
państwa członkowskie.

(11) Aby zwiększyć skuteczność Europolu 
jako centrum wymiany informacji w Unii, 
należy określić jasne zobowiązania państw 
członkowskich do przekazywania 
Europolowi danych niezbędnych do 
osiągnięcia stawianych mu celów. Przy 
wdrażaniu tych zobowiązań państwa 
członkowskie powinny zwrócić szczególną 
uwagę na przekazywanie danych mających 
znaczenie dla walki z przestępstwami, 
których zwalczanie należy do 
strategicznych i operacyjnych priorytetów 
w ramach stosownych instrumentów 
polityki Unii. Państwa członkowskie 
powinny również przekazywać Europolowi 
kopie dwustronnej i wielostronnej 
wymiany informacji z innymi państwami 
członkowskimi na temat przestępstw 
wchodzących w zakres celów Europolu. 
Jednocześnie Europol powinien zwiększyć 
swoje wsparcie dla państw członkowskich, 
aby poprawić wzajemną współpracę i 
wymianę informacji.

Or. es

Uzasadnienie

Sprawdzanie i ocena działań państw członkowskich nie powinny wchodzić w zakres 
uprawnień Europolu.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia skutecznej 
współpracy między Europolem a 
państwami członkowskimi w każdym 
państwie członkowskim powinna zostać 
powołana jednostka krajowa. Powinna ona 
być głównym łącznikiem między 
krajowymi organami ścigania i 
instytucjami szkoleniowymi a Europolem. 
Aby zapewnić stałą i skuteczną wymianę 
informacji między Europolem a 
jednostkami krajowymi oraz ułatwić ich 
współpracę, każda jednostka krajowa 
powinna oddelegować do Europolu co 
najmniej jednego oficera łącznikowego.

(12) W celu zapewnienia skutecznej 
współpracy między Europolem a 
państwami członkowskimi w każdym 
państwie członkowskim powinna zostać 
powołana jednostka krajowa. W niniejszym 
rozporządzeniu należy utrzymać rolę 
jednostki krajowej w zakresie 
gwarantowania i obrony interesów 
poszczególnych państw członkowskich w 
ramach agencji. Jednostka krajowa 
powinna w dalszym ciągu pełnić rolę 
punktu kontaktowego między Europolem 
a właściwymi organami, zapewniając 
sobie w ten sposób scentralizowany 
charakter, a jednocześnie rolę 
koordynatora w zakresie wszelkiej 
współpracy państw członkowskich z 
Europolem i w jego ramach, co umożliwi 
w rezultacie państwom członkowskim 
spójne wypełnianie wymogów stawianych 
przez Europol. Aby zapewnić stałą i 
skuteczną wymianę informacji między 
Europolem a jednostkami krajowymi oraz 
ułatwić ich współpracę, każda jednostka 
krajowa powinna oddelegować do 
Europolu co najmniej jednego oficera 
łącznikowego.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zapewnienia wysokiej jakości, 
spójności i jednolitości szkolenia w 
dziedzinie egzekwowania prawa na 
poziomie Unii Europol powinien działać 
zgodnie z polityką Unii dotyczącą 
szkolenia w dziedzinie egzekwowania 
prawa. Szkolenie organizowane przez 
Unię powinno być dostępne dla 
funkcjonariuszy organów ścigania 
każdego szczebla. Aby nie powielać zadań, 
Europol powinien prowadzić ocenę 
szkoleń, a następnie zapewniać 
uwzględnianie wniosków z tej oceny w 
planowaniu potrzeb szkoleniowych. 
Europol powinien promować uznawanie 
w państwach członkowskich szkolenia 
prowadzonego na poziomie Unii.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja i państwa członkowskie 
powinny być reprezentowane w zarządzie 
Europolu w celu skutecznego 
nadzorowania jego pracy. Aby 
odzwierciedlić dwoistość zadań nowej 
agencji, tj. wsparcie operacyjne i 
szkolenia w dziedzinie egzekwowania 
prawa, członkowie zarządu powinni być 

(16) Komisja i państwa członkowskie 
powinny być reprezentowane w zarządzie 
Europolu w celu skutecznego 
nadzorowania jego pracy.
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mianowani na podstawie oceny ich wiedzy 
na temat współpracy w dziedzinie 
egzekwowania prawa, a ich zastępcy na 
podstawie oceny ich wiedzy na temat 
szkolenia funkcjonariuszy organów 
ścigania. Zastępcy członków powinni 
działać jak członkowie w przypadku 
nieobecności tych ostatnich oraz we 
wszystkich przypadkach, gdy ma miejsce 
dyskusja na temat szkolenia lub 
podejmowana jest w tej sprawie decyzja. 
W technicznych kwestiach związanych ze 
szkoleniami zarządowi powinien doradzać 
komitet naukowy ds. szkoleń.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zarządowi należy przyznać niezbędne 
uprawnienia, w szczególności uprawnienia 
do uchwalania budżetu, kontroli jego 
wykonywania, przyjmowania 
odpowiednich przepisów finansowych i 
dokumentów z zakresu planowania, 
ustanawiania przejrzystych zasad działania 
w zakresie podejmowania decyzji przez 
dyrektora wykonawczego Europolu oraz 
przyjmowania rocznego sprawozdania z 
działalności. Zarząd powinien wykonywać 
uprawnienia organu powołującego w 
odniesieniu do pracowników agencji, w 
tym dyrektora wykonawczego. Aby 
usprawnić proces decyzyjny i wzmocnić 
nadzór nad zarządzaniem 
administracyjnym i zarządzaniem 
budżetem, zarząd powinien mieć również 

(17) Zarządowi należy przyznać niezbędne 
uprawnienia, w szczególności uprawnienia 
do uchwalania budżetu, kontroli jego 
wykonywania, przyjmowania 
odpowiednich przepisów finansowych 
i dokumentów z zakresu planowania, 
ustanawiania przejrzystych zasad działania 
w zakresie podejmowania decyzji przez 
dyrektora wykonawczego Europolu oraz 
przyjmowania rocznego sprawozdania z 
działalności. Zarząd powinien wykonywać 
uprawnienia organu powołującego w 
odniesieniu do pracowników agencji, 
w tym dyrektora wykonawczego.
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prawo powoływania rady wykonawczej.

Or. es

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy – z myślą o zapewnieniu przejrzystości i demokracji wewnętrznej 
Europolu – nie należy umożliwić utworzenia rady wykonawczej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu poszanowania własności 
danych i ochrony informacji państwa 
członkowskie i organy w państwach 
trzecich, a także organizacje 
międzynarodowe powinny mieć możliwość 
określenia celów, dla których Europol 
mógłby przetwarzać przekazywane przez 
nie dane, oraz ograniczenia praw dostępu.

(21) W celu poszanowania własności 
danych i ochrony informacji państwa 
członkowskie i organy w państwach 
trzecich, a także organizacje 
międzynarodowe powinny mieć możliwość 
określenia celów, dla których Europol 
mógłby przetwarzać przekazywane przez 
nie dane, oraz ograniczenia praw dostępu. 
Ograniczenie to przyczynia się do 
zapewnienia przejrzystości i pewności 
prawa, co ma duże znaczenie w dziedzinie 
współpracy policyjnej.

Or. es

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby rozszerzyć współpracę 
operacyjną między agencjami, a w 
szczególności aby stworzyć powiązania 
między danymi już będącymi w posiadaniu 
różnych agencji, Europol powinien 
umożliwić Eurojustowi i Europejskiemu 
Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 

(23) Aby rozszerzyć współpracę 
operacyjną między agencjami, a w 
szczególności aby stworzyć powiązania 
między danymi już będącymi w posiadaniu 
różnych agencji, Europol powinien 
umożliwić Eurojustowi dostęp do 
posiadanych przez siebie danych oraz 
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Finansowych (OLAF) dostęp do 
posiadanych przez siebie danych oraz 
wyszukiwanie na ich podstawie.

wyszukiwanie na ich podstawie, zgodnie 
z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

Or. es

Uzasadnienie

W art. 88 ust. 2. lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi się o szczególnej 
relacji między Europolem a Eurojustem – nie jest zasadne, by w tym kontekście uwzględnić 
także OLAF.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W zakresie koniecznym do realizacji 
swoich zadań Europol powinien 
utrzymywać współpracę z innymi 
organami Unii, organami ścigania,
instytucjami szkoleniowymi w dziedzinie 
egzekwowania prawa w państwach 
trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi oraz podmiotami 
prywatnymi.

(24) W zakresie koniecznym do realizacji 
swoich zadań Europol powinien 
utrzymywać współpracę z innymi 
organami Unii, organami ścigania 
w państwach trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi oraz podmiotami 
prywatnymi.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić skuteczność 
operacyjną, Europol powinien mieć 
możliwość wymiany wszystkich 
informacji, z wyjątkiem danych 

(25) Aby zapewnić skuteczność 
operacyjną, Europol powinien mieć 
możliwość wymiany wszystkich 
informacji, z wyjątkiem danych 
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osobowych, z innymi organami Unii, 
organami ścigania oraz instytucjami 
szkoleniowymi w dziedzinie egzekwowania 
prawa w państwach trzecich, a także z 
organizacjami międzynarodowymi w 
zakresie koniecznym do wykonywania 
swoich zadań. Ponieważ spółki, 
przedsiębiorstwa, stowarzyszenia 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe 
i inne podmioty prywatne dysponują 
wiedzą fachową i posiadają dane mające 
bezpośrednie znaczenie dla zapobiegania 
poważnej przestępczości i terroryzmowi 
oraz zwalczania tych zjawisk, Europol 
powinien mieć również możliwość 
wymiany takich danych z podmiotami 
prywatnymi. W celu zapobiegania 
cyberprzestępczości, w odniesieniu do 
incydentów zagrażających bezpieczeństwa 
sieci i informacji, oraz zwalczania jej, na 
podstawie dyrektywy [tytuł przyjętej 
dyrektywy] Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie środków mających na celu 
zapewnienie wspólnego wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji 
w obrębie Unii, Europol powinien 
prowadzić współpracę i wymianę 
informacji, z wyjątkiem danych 
osobowych, z krajowymi organami 
właściwymi w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i systemów informacyjnych.

osobowych, z innymi organami Unii, 
organami ścigania w państwach trzecich, a 
także z organizacjami międzynarodowymi 
w zakresie koniecznym do wykonywania 
swoich zadań. Ponieważ spółki, 
przedsiębiorstwa, stowarzyszenia 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe 
i inne podmioty prywatne dysponują 
wiedzą fachową i posiadają dane mające 
bezpośrednie znaczenie dla zapobiegania 
poważnej przestępczości i terroryzmowi 
oraz zwalczania tych zjawisk, Europol 
powinien mieć również możliwość 
wymiany takich danych z podmiotami 
prywatnymi. Ta wymiana informacji 
powinna zawsze mieć miejsce po 
powiadomieniu właściwej jednostki 
krajowej lub właściwych jednostek 
krajowych. W przypadku gdy informacje 
podlegające wymianie miałyby w 
konkretny sposób wpłynąć na państwo 
członkowskie lub poszczególne instytucje 
lub jednostki, należy poinformować 
zarząd, który wyda swoją opinię. W celu 
zapobiegania cyberprzestępczości, w 
odniesieniu do incydentów zagrażających 
bezpieczeństwu sieci i informacji, oraz 
zwalczania jej, na podstawie dyrektywy 
[tytuł przyjętej dyrektywy] Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie środków 
mających na celu zapewnienie wspólnego 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i 
informacji w obrębie Unii, Europol 
powinien prowadzić współpracę i wymianę 
informacji, z wyjątkiem danych 
osobowych, z krajowymi organami 
właściwymi w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i systemów informacyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Europol powinien mieć możliwość 
wymiany danych osobowych z innymi 
organami Unii w zakresie koniecznym do 
realizacji swoich zadań.

(26) Europol powinien mieć możliwość 
wymiany danych osobowych z innymi 
organami Unii w zakresie koniecznym do 
realizacji swoich zadań. Europejski 
Inspektor Ochrony Danych popiera 
postulat, by ograniczyć tę wymianę 
informacji do osób, które podejrzewa się o 
popełnienie przestępstw podlegających 
kompetencjom Europolu, lub co do 
których istnieje obawa, że mogą je 
popełnić.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest ograniczenie uprawnień Europolu w zakresie wymiany danych osobowych z 
innymi organami Unii tak, by przekazywane dane dotyczyły jedynie tych osób, które 
podejrzewa się o popełnienie przestępstwa podlegającego kompetencjom Europolu, lub co do 
których istnieje obawa, że mogą je popełnić.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Z uwagi na swój wyjątkowy 
charakter agencja powinna podlegać 
odrębnym, szczególnym regulacjom, które 
jednocześnie zapewniałyby ochronę 
danych na poziomie w żadnym przypadku 
nie niższym niż ten, który zapewniają 
ogólne regulacje mające zastosowanie do 
Unii Europejskiej i jej agencji. W związku 
z tym zmiany wprowadzane do przepisów 
ogólnych dotyczących ochrony danych 
osobowych powinny jak najszybciej mieć 
zastosowanie do Europolu, 
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– nie później niż dwa lata od chwili 
wejścia w życie nowych przepisów 
ogólnych.
– wspomniane dostosowanie przepisów 
obejmujące szczególne regulacje 
Europolu i swoiste przepisy UE w 
dziedzinie ochrony danych powinno mieć 
miejsce przed upływem dwóch lat od 
chwili przyjęcia wszelkich właściwych 
regulacji.

Or. es

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Zważywszy na charakter zadań 
Europolu i rolę dyrektora wykonawczego, 
dyrektor wykonawczy może zostać
poproszony o złożenie oświadczenia i 
udzielenie odpowiedzi na pytania na forum
właściwej komisji Parlamentu 
Europejskiego przed jego mianowaniem, 
jak również przed jakimkolwiek 
przedłużeniem jego kadencji. Dyrektor 
wykonawczy powinien także przedstawiać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie roczne. Ponadto Parlament 
Europejski powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do dyrektora wykonawczego 
o przedstawienie sprawozdania z realizacji 
powierzonych mu zadań.

(50) Zważywszy na charakter zadań 
Europolu i rolę dyrektora wykonawczego, 
dyrektora wykonawczego prosi się o 
złożenie oświadczenia i udzielenie 
odpowiedzi na pytania na forum komórki 
kontroli parlamentarnej przed jego 
mianowaniem, jak również przed 
jakimkolwiek przedłużeniem jego 
kadencji. Dyrektor wykonawczy powinien 
także przedstawiać wspomnianej komórce 
kontroli parlamentarnej i Radzie 
sprawozdanie roczne. Ponadto Parlament 
Europejski powinien mieć możliwość 
zwrócenia się do dyrektora wykonawczego 
o przedstawienie sprawozdania z realizacji 
powierzonych mu zadań.

Or. es

Uzasadnienie

W art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej znajduje się odniesienie do obowiązku 
włączenia do tekstu rozporządzenia wzmianki o kontroli parlamentarnej, którą sprawować 
mają Parlament Europejski i parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę 
kontroli parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 rozporządzenia.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i 
CEPOL ustanowiony decyzją 
2005/681/WSiSW i jest ich następcą 
prawnym. W związku z tym powinien on 
być następcą prawnym wszystkich 
zawartych przez nich umów, w tym umów 
o pracę, nabytych zobowiązań i 
nieruchomości. Umowy międzynarodowe 
zawarte przez Europol ustanowiony na 
mocy decyzji 2009/371/WSiSW i CEPOL 
ustanowiony na mocy decyzji 
2005/681/WSiSW powinny dalej 
obowiązywać, z wyjątkiem porozumienia 
w sprawie siedziby zawartego przez 
CEPOL.

(57) Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i 
jest jego następcą prawnym. W związku z 
tym powinien on być następcą prawnym 
wszystkich zawartych przez niego umów, 
w tym umów o pracę, nabytych 
zobowiązań i nieruchomości. Umowy 
międzynarodowe zawarte przez Europol 
ustanowiony na mocy decyzji 
2009/371/WSiSW powinny dalej 
obowiązywać.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby Europol mógł jak najlepiej 
kontynuować wypełnianie zadań Europolu 
ustanowionego na mocy decyzji 
2009/371/WSiSW i CEPOL-u
ustanowionego na mocy decyzji 
2005/681/WSiSW, powinny zostać 
określone środki przejściowe, w 
szczególności jeśli chodzi o zarząd,

(58) Aby Europol mógł jak najlepiej 
kontynuować wypełnianie zadań Europolu 
ustanowionego na mocy decyzji 
2009/371/WSiSW, powinny zostać 
określone środki przejściowe, w 
szczególności jeśli chodzi o zarząd i 
dyrektora wykonawczego.
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dyrektora wykonawczego i wyodrębnienie 
części budżetu Europolu na szkolenia w 
okresie trzech lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – nagłówek i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 

Egzekwowania Prawa

Ustanowienie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy w Dziedzinie 

Egzekwowania Prawa
1. Niniejszym ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w 
Dziedzinie Egzekwowania Prawa 
(Europol) w celu poprawy wzajemnej 
współpracy organów ścigania w Unii 
Europejskiej, intensyfikacji i wspierania 
ich działań oraz prowadzenia jednolitej 
europejskiej polityki w zakresie ich 
szkoleń.

1. Niniejszym ustanawia się Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) w celu 
wspierania i wzmacniania działań 
organów policyjnych i innych organów 
ścigania państw członkowskich, jak 
również ich wzajemnej współpracy w 
zapobieganiu poważnej przestępczości 
dotykającej co najmniej dwa państwa 
członkowskie, terroryzmowi oraz formom 
przestępczości naruszającym wspólny 
interes objęty polityką Unii.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i 
CEPOL ustanowiony decyzją 
2005/681/WSiSW i jest ich następcą 
prawnym.

2. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem zastępuje Europol 
ustanowiony decyzją 2009/371/WSiSW i 
jest jego następcą prawnym.

Or. es

Uzasadnienie

 Należy usunąć wszelkie nawiązania do CEPOL-u, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Europol utrzymuje kontakt z jedną 
jednostką krajową w każdym państwie 
członkowskim, utworzoną lub wyznaczoną 
zgodnie z art. 7.

Or. es

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają wszystkie 
organy policyjne i inne organy ścigania 
istniejące w państwach członkowskich, 

a) „właściwe organy państw 
członkowskich” oznaczają organy 
wskazane jako takie przez państwa 
członkowskie spośród ich służb 
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odpowiedzialne zgodnie z prawem 
krajowym za zapobieganie przestępstwom 
i ich zwalczanie;

policyjnych i innych służb 
odpowiedzialnych za przestrzeganie 
prawa, które zgodnie z właściwymi 
przepisami krajowymi odpowiadają za 
zapobieganie przestępstwom objętym 
zakresem kompetencji Europolu i ich 
zwalczanie;

Or. es

Uzasadnienie

Nowa definicja ma szerszy zakres i w związku z tym obejmuje wszelkie właściwe organy 
państw członkowskich.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „analiza” oznacza zbieranie, 
przetwarzanie lub wykorzystywanie 
danych, na potrzeby działań 
dochodzeniowo-śledczych;

b) „analiza” oznacza zbieranie, 
przetwarzanie lub wykorzystywanie 
danych, na potrzeby działań 
dochodzeniowo-śledczych, a także 
wykonanie każdej innej czynności 
wymienionej w art. 4;

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie pojęcia „analizy”, ponieważ powinno ono odnosić się nie 
tylko do wsparcia działań dochodzeniowo-śledczych, ale także obejmować możliwość 
przeprowadzania analiz indywidualnych, tak jak, między innymi, w przypadku ocen 
zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością oraz sprawozdań dotyczących sytuacji i 
tendencji w dziedzinie terroryzmu.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europol wspiera, rozwija, prowadzi i 
koordynuje działania szkoleniowe 
przeznaczone dla funkcjonariuszy 
organów ścigania.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZADANIA ZWIĄZANE ZE 
WSPÓŁPRACĄ W DZIEDZINIE 

EGZEKWOWANIA PRAWA

ROLA

Or. es

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania Rola
1. Europol jest agencją Unii Europejskiej, 
która zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem wykonuje następujące 
zadania:

1. Europol jest agencją Unii Europejskiej, 
która zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem spełnia następującą rolę:
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Or. es

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezwłoczne przekazywanie państwom 
członkowskim informacji ich dotyczących 
oraz informacji o wszelkich powiązaniach 
między przestępstwami;

b) niezwłoczne przekazywanie, za 
pośrednictwem jednostek krajowych 
Europolu, państwom członkowskim 
informacji ich dotyczących oraz informacji 
o wszelkich powiązaniach między 
przestępstwami;

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić tu jednostki krajowe, które stanowią punkt kontaktowy między Europolem 
a państwami członkowskimi.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wsparcie, rozwój, prowadzenie, 
koordynowanie i wdrażanie szkoleń 
funkcjonariuszy organów ścigania we 
współpracy z siecią instytucji 
szkoleniowych w państwach 
członkowskich, jak określono w rozdziale 
III;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

 Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnianie organom Unii 
ustanowionym na podstawie tytułu V 
Traktatu oraz Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) wsparcia w zakresie wywiadu 
kryminalnego i wsparcia analitycznego w 
obszarach wchodzących w zakres ich 
kompetencji;

j) zapewnianie organom Unii 
ustanowionym na podstawie tytułu V 
Traktatu oraz Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) wsparcia w zakresie wywiadu 
kryminalnego, gdy jest to niezbędne z 
myślą o prowadzonych przez nie 
działaniach oraz za zgodą państwa 
przekazującego dane, którego to wsparcie 
dotyczy;

Or. es

Uzasadnienie

W odniesieniu do danych poufnych zawsze niezbędna jest zgoda właściwego państwa, które 
przekazuje dane.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) pomoc w śledztwach lub 
dochodzeniach prowadzonych w 
państwach członkowskich, a w 
szczególności przekazywanie jednostkom 
krajowym wszelkich istotnych informacji;

Or. es
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol może, w zakresie ograniczonym 
przepisami państw członkowskich, w 
których prowadzą działalność wspólne 
zespoły dochodzeniowo-śledcze, wspierać 
wszystkie działania tych zespołów i 
wymieniać informacje z wszystkimi 
członkami tych zespołów.

2. Europol może, w zakresie ograniczonym 
przepisami państw członkowskich, w 
których prowadzą działalność wspólne 
zespoły dochodzeniowo-śledcze, wspierać 
wszystkie działania tych zespołów i 
wymieniać informacje z wszystkimi 
członkami tych zespołów. 
Funkcjonariusze Europolu nie biorą 
udziału w stosowaniu środków przymusu.

Or. es

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Udział Europolu w pracach wspólnego 
zespołu dochodzeniowo-śledczego 
powinien zostać ustalony przez właściwe 
organy państw członkowskich, które 
wchodzą w jego skład, i znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w dokumencie, 
uprzednio podpisanym przez dyrektora 
Europolu, który w formie załącznika 
zostanie dodany do właściwej umowy o 
utworzeniu wspólnego zespołu 
dochodzeniowo-śledczego.

Or. es
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W załączniku, o którym mowa w 
poprzednim ustępie, ustala się warunki 
udziału funkcjonariuszy Europolu w 
pracach wspólnego zespołu 
dochodzeniowo-śledczego, w tym przepisy 
dotyczące przywilejów i immunitetów tych 
funkcjonariuszy oraz konsekwencje 
wynikające z ich ewentualnego 
niewłaściwego postępowania.

Or. es

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W odniesieniu do naruszeń, wskutek 
których mogą ucierpieć lub których mogą 
być sprawcami, funkcjonariusze Europolu 
uczestniczący w pracach wspólnego 
zespołu dochodzeniowo-śledczego 
podlegają prawu krajowemu państwa 
członkowskiego, w którym działa dany 
wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy, 
mającemu zastosowanie do członków 
wspólnego zespołu dochodzeniowo-
śledczego pełniących analogiczną rolę w 
tym państwie członkowskim.

Or. es
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Funkcjonariusze Europolu 
uczestniczący w pracach wspólnego 
zespołu dochodzeniowo-śledczego mogą 
dzielić się informacjami pochodzącymi z 
systemów przechowywania danych 
Europolu z członkami zespołu. W 
przypadku bezpośredniego kontaktu 
między podmiotami, o których mowa w 
art. 7, Europol informuje jednocześnie 
jednostki krajowe Europolu państw 
członkowskich, które wchodzą w skład
wspólnego zespołu dochodzeniowo-
śledczego, oraz jednostki krajowe 
Europolu państw członkowskich, które 
udzieliły informacji.

Or. es

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Informacje uzyskane przez 
funkcjonariusza Europolu podczas jego 
udziału w pracach wspólnego zespołu 
dochodzeniowo-śledczego można 
przekazać do któregokolwiek systemu 
przechowywania danych Europolu, przy 
pomocy jednostek krajowych Europolu, za 
zgodą właściwego organu, który ich 
udzielił, i pod jego nadzorem.

Or. es
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie powołuje 
lub wyznacza jednostkę krajową, która jest 
instytucją łącznikową między Europolem a 
właściwymi organami państwa 
członkowskiego oraz instytucjami 
szkoleniowymi dla funkcjonariuszy 
organów ścigania. Każde państwo 
członkowskie mianuje urzędnika na 
stanowisko szefa jednostki krajowej. 

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza jednostkę krajową, która jest 
organem łącznikowym między Europolem 
a wyznaczonymi właściwymi organami 
państwa członkowskiego. Każde państwo 
członkowskie wyznacza szefa jednostki 
krajowej. 

Or. es

Uzasadnienie

Należy wzmocnić jednostki krajowe, ponieważ stanowią one punkt kontaktowy między 
Europolem a państwami członkowskimi. Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, 
ponieważ zdaniem sprawozdawcy połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym 
rozwiązaniem.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europol może bezpośrednio 
współpracować z właściwymi organami 
państw członkowskich w zakresie
poszczególnych dochodzeń. W takim 
przypadku Europol niezwłocznie informuje 
jednostkę krajową i przekazuje jej kopie 
wszelkich informacji wymienianych w 
bezpośrednim kontakcie między 
Europolem a danymi właściwymi 
organami państw członkowskich.

4. Europol może bezpośrednio 
współpracować z właściwymi organami 
państw członkowskich w ramach 
poszczególnych dochodzeń prowadzonych 
przez te organy, pod warunkiem że ten 
bezpośredni kontakt przyczyni się do 
stworzenia wartości dodanej z korzyścią 
dla dochodzenia. Europol informuje 
uprzednio jednostkę krajową o zaistnieniu 
takiej konieczności i przekazuje jej jak 
najszybciej kopie informacji 
wymienianych wskutek tego 
bezpośredniego kontaktu.
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Or. es

Uzasadnienie

Umożliwienie Europolowi bezpośredniej współpracy z właściwymi organami państw 
członkowskich jest korzystne; nie należy jednak zapominać o obowiązku uprzedniego 
informowania przez Europol jednostki krajowej będącej punktem kontaktowym między 
Europolem a państwami członkowskimi.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – wprowadzenie i litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności państwa członkowskie za 
pośrednictwem swojej jednostki krajowej 
lub właściwego organu państwa 
członkowskiego:

Rola jednostek krajowych obejmuje:

a) przekazują Europolowi informacje 
konieczne do wypełniania jego zadań. 
Obejmuje to niezwłoczne przekazywanie 
Europolowi informacji dotyczących 
obszarów przestępczości, których 
zwalczanie należy do priorytetów Unii. 
Obejmuje to również przekazywanie kopii 
dwustronnej lub wielostronnej wymiany 
informacji z innym państwem 
członkowskim lub państwami 
członkowskimi w zakresie, w jakim 
wymiana informacji dotyczy przestępstw, 
których zwalczanie należy do celów 
działalności Europolu;

a) przekazywanie Europolowi z inicjatywy 
własnej informacji i danych niezbędnych 
do wykonywania jego zadań oraz 
udzielanie odpowiedzi na składane przez 
Europol wnioski o przekazanie 
informacji, dostarczenie danych oraz 
doradztwo;

Bez uszczerbku dla odpowiedzialności 
państw członkowskich za utrzymanie 
porządku publicznego i ochronę 
bezpieczeństwa wewnętrznego jednostka 
krajowa nie jest zobowiązana w 
konkretnych przypadkach do dostarczania 
danych lub informacji, jeżeli dostarczenie 
ich:
i) zaszkodziłoby żywotnym interesom 
bezpieczeństwa narodowego;
ii) zagroziłoby powodzeniu śledztwa lub 
dochodzenia w toku lub bezpieczeństwu 
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osób; lub
iii) oznaczałoby ujawnienie informacji o 
organizacjach lub o konkretnych 
działaniach wywiadowczych związanych z 
bezpieczeństwem państwa.

Or. es

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniają skuteczną komunikację i 
współpracę wszystkich odpowiednich 
właściwych organów państw 
członkowskich oraz instytucji 
szkoleniowych dla funkcjonariuszy 
organów ścigania w państwach 
członkowskich z Europolem;

b) zapewnianie skutecznej komunikacji i 
współpracy wszystkich odpowiednich 
właściwych organów z Europolem;

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększają świadomość na temat 
działań Europolu.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Poziom świadomości dotyczący zasadności uprawnień Europolu jest już odpowiednio wysoki, 
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a zatem nie jest już konieczne, by jednostki krajowe zwiększały świadomość na temat jego 
działań.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwracanie się do Europolu o istotne 
informacje, które mogłyby ułatwić 
prowadzenie śledztwa lub dochodzenia 
przez wyznaczone właściwe władze;

Or. es

Uzasadnienie

Istotne jest, by w ramach zadań jednostek krajowych wymienić możliwość zwracania się do 
Europolu o istotne dla prowadzenia śledztwa lub dochodzenia informacje – w ten sposób 
umacnia się wzajemną współpracę między Europolem a państwami członkowskimi.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zapewnianie skutecznej komunikacji i 
współpracy z właściwymi organami;

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 4 jednostki krajowe powinny zapewniać skuteczną komunikację i 
współpracę z właściwymi organami, ponieważ pełnią one funkcję punktów kontaktowych
pomiędzy Europolem a państwami członkowskimi.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) zgodnie z prawem krajowym 
wykorzystanie informacji i danych z myślą 
o właściwych organach oraz 
przekazywanie im tych materiałów;

Or. es

Uzasadnienie

Mowa tu o kolejnej funkcji umacniającej rolę jednostek krajowych jako punktów 
kontaktowych pomiędzy Europolem a państwami członkowskimi.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) dbanie o to, by każda wymiana 
informacji między nimi a Europolem 
przebiegała zgodnie z prawem.

Or. es

Uzasadnienie

Nadanie tego nowego uprawnienia pomaga umocnić system ścisłej ochrony danych 
ustanowiony rozporządzeniem.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Co roku Europol sporządza 
sprawozdanie na temat ilości i jakości 
informacji przekazywanych przez każde 

skreślony
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państwo członkowskie na podstawie ust. 5 
lit. a) oraz na temat działalności jego 
jednostki krajowej. Przedmiotowe 
sprawozdanie roczne jest przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym.

Or. es

Uzasadnienie

Sprawdzanie i ocena działań państw członkowskich nie powinny wchodzić w zakres 
uprawnień Europolu.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oficerowie łącznikowi pomagają w 
prowadzeniu wymiany informacji między 
Europolem a ich państwem 
członkowskim.

3. Oficerowie łącznikowi przekazują 
Europolowi informacje ze swoich 
jednostek krajowych i odwrotnie.

Or. es

Uzasadnienie

W trosce o spójność z pozostałymi artykułami w artykule tym konieczne jest wyjaśnienie, że 
rolę punktów kontaktowych pomiędzy państwami członkowskimi a Europolem odgrywają 
jednostki krajowe.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oficerowie łącznikowi pomagają w 
wymianie informacji między swoimi 
państwami członkowskimi a oficerami 
łącznikowymi z innych państw 
członkowskich zgodnie z prawem 
krajowym. W przedmiotowych 

4. Oficerowie łącznikowi pomagają w 
wymianie informacji między swoimi 
państwami członkowskimi a oficerami 
łącznikowymi z innych państw 
członkowskich, państw trzecich, organów 
UE oraz organizacji międzynarodowych
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dwustronnych wymianach można 
korzystać z infrastruktury Europolu, 
zgodnie z prawem krajowym, aby objąć 
również przestępstwa, których zwalczanie 
wykracza poza zakres celów Europolu.

zgodnie z prawem krajowym. W 
przedmiotowych dwustronnych 
wymianach można korzystać z 
infrastruktury Europolu, zgodnie z prawem 
krajowym, aby objąć również
przestępstwa, których zwalczanie 
wykracza poza zakres celów Europolu.

Or. es

Uzasadnienie

Wymiana dwustronna pomiędzy oficerami łącznikowymi państw członkowskich, organami 
UE, organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi jest obecnie powszechną 
praktyką, której dalsze wdrażanie wymaga stworzenia podstawy prawnej.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZADANIA ZWIĄZANE ZE 
SZKOLENIEM FUNKCJONARIUSZY 

ORGANÓW ŚCIGANIA

skreślony

Artykuł 9
Akademia Europolu

1. Wydział Europolu zwany Akademią 
Europolu, powołany niniejszym 
rozporządzeniem, wspiera, rozwija, 
prowadzi i koordynuje szkolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania, w 
szczególności w dziedzinie walki z 
poważną przestępczością, która dotyczy co 
najmniej dwóch państw członkowskich, 
oraz terroryzmem, w dziedzinie 
utrzymywania porządku publicznego w 
sytuacjach wysokiego ryzyka oraz podczas 
wydarzeń sportowych, w dziedzinie 
planowania strategicznego i zarządzania 
cywilnymi misjami Unii, a także 
zarządzania w zakresie egzekwowania 
prawa oraz znajomości języków, w 
szczególności w celu:
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a) zwiększania świadomości i szerzenia
wiedzy na temat:
(i) instrumentów międzynarodowych i 
instrumentów Unii dotyczących 
współpracy w dziedzinie egzekwowania 
prawa;
(ii) organów Unii, w szczególności 
Europolu, Eurojustu i Fronteksu, ich 
funkcjonowania oraz roli;
(iii) sądowych aspektów współpracy w 
dziedzinie egzekwowania prawa i 
praktycznych umiejętności dostępu do 
kanałów informacji;
b) zachęcania do rozwijania regionalnej i 
dwustronnej współpracy między 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi;
c) uwzględnienia szczególnych dziedzin 
tematycznych związanych z kwestiami 
przestępczości lub działalności policji, w 
których szkolenia na poziomie Unii mogą 
wnieść wartość dodaną;
d) opracowania szczególnych wspólnych 
programów szkoleń funkcjonariuszy 
organów ścigania w celu przeszkolenia 
ich do udziału w cywilnych misjach Unii;
e) wspierania państw członkowskich w 
dwustronnych działaniach w zakresie 
budowania zdolności w dziedzinie 
egzekwowania prawa w państwach 
trzecich;
f) szkolenia instruktorów oraz pomocy w 
poprawie i wymianie dobrych praktyk w 
zakresie uczenia się.
2. Akademia Europolu rozwija i stale 
aktualizuje narzędzia i metody 
szkoleniowe i stosuje je w perspektywie 
uczenia się przez całe życie w celu 
podnoszenia umiejętności 
funkcjonariuszy organów ścigania. 
Akademia Europolu przeprowadza ocenę 
wyników przedmiotowych działań w celu 
poprawy jakości, spójności i skuteczności 
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przyszłych działań.
Artykuł 10

Zadania Akademii Europolu
1. Akademia Europolu przygotowuje 
wieloletnie analizy strategiczne w zakresie 
potrzeb szkoleniowych i wieloletnie 
programy szkoleniowe.
2. Akademia Europolu opracowuje i 
wdraża działania i produkty szkoleniowe, 
które mogą obejmować:
a) kursy, seminaria, konferencje oraz 
działania internetowe i w zakresie e-
uczenia się;
b) wspólne programy szkoleń na rzecz 
podniesienia świadomości, niwelowania 
luk lub ułatwiania wytworzenia 
wspólnego podejścia w odniesieniu do 
zjawisk przestępczych o wymiarze 
transgranicznym;
c) moduły szkoleniowe o różnych 
stopniach złożoności zależnie od stopnia 
lub poziomu umiejętności niezbędnych 
odpowiednim grupom docelowym, 
skupione wokół określonego obszaru 
geograficznego lub szczególnego obszaru 
tematycznego działalności przestępczej 
bądź wokół określonego zestawu 
umiejętności zawodowych;
d) programy wymiany oraz delegowania 
funkcjonariuszy organów ścigania w 
kontekście podejścia opartego na 
szkoleniach operacyjnych.
3. W celu zapewnienia spójnej 
europejskiej polityki szkoleniowej w 
zakresie wspierania misji cywilnych i 
budowania zdolności w państwach 
trzecich Akademia Europolu:
a) ocenia wpływ istniejących strategii i 
inicjatyw związanych z Unią dotyczących 
szkoleń w dziedzinie egzekwowania 
prawa;
b) rozwija i zapewnia szkolenia mające na 
celu przygotowanie funkcjonariuszy 
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organów ścigania państw członkowskich 
do udziału w cywilnych misjach, w tym 
umożliwia im zdobywanie odpowiednich 
umiejętności językowych;
c) rozwija i zapewnia szkolenie 
funkcjonariuszy organów ścigania z 
państw trzecich, w szczególności z państw, 
które są kandydatami do przystąpienia do 
Unii;
d) zarządza specjalnymi funduszami 
pomocy zewnętrznej Unii, których celem 
jest pomoc państwom trzecim w 
budowaniu ich zdolności w odpowiednich 
obszarach polityki, zgodnie z ustalonymi 
priorytetami Unii.
4. Akademia Europolu promuje wzajemne 
uznawanie przez państwa członkowskie 
szkoleń w dziedzinie egzekwowania prawa 
i związanych z nimi istniejących 
europejskich norm jakości.

Artykuł 11
Badania mające znaczenie dla szkoleń

1. Akademia Europolu przyczynia się do 
rozwoju badań mających znaczenie dla 
działań szkoleniowych objętych 
niniejszym rozdziałem.
2. Akademia Europolu promuje i 
ustanawia partnerstwo z organami Unii 
oraz z publicznymi i prywatnymi 
instytucjami naukowymi, a także zachęca 
do tworzenia silniejszych partnerstw 
między uniwersytetami i instytucjami 
szkoleniowymi w dziedzinie egzekwowania 
prawa w państwach członkowskich.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie nawiązania do szkolenia, ponieważ zdaniem sprawozdawcy 
połączenie Europolu i CEPOL-u nie jest właściwym rozwiązaniem. W związku z tym należy 
usunąć cały Rozdział III.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Komitet Naukowy ds. Szkoleń zgodnie z 
art. 20;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Zważywszy że utworzenie Komitetu Naukowego związane jest z połączeniem Europolu z 
CEPOL-em, a sprawozdawca nie uważa, by było to właściwe rozwiązanie, należy usunąć 
literę c)

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w stosownych przypadkach rada 
wykonawcza zgodnie z art. 21 i 22.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy – z myślą o zapewnieniu przejrzystości i demokracji wewnętrznej 
Europolu – nie należy umożliwić utworzenia rady wykonawczej.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład zarządu wchodzi jeden 
przedstawiciel każdego państwa 
członkowskiego oraz dwóch 
przedstawicieli Komisji; każdy 

1. W skład zarządu wchodzi jeden 
przedstawiciel każdego państwa 
członkowskiego oraz jeden przedstawiciel
Komisji; każdy przedstawiciel posiada 
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przedstawiciel posiada prawo głosu. prawo głosu.

Or. es

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie reprezentuje w ramach zarządu tylko jeden przedstawiciel, 
dlatego też stosowniejsze wydaje się utrzymanie jednego przedstawiciela w przypadku 
Komisji, co zapewni większą równość.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie zarządu powoływani są w 
oparciu o ich doświadczenie w zarządzaniu 
organizacjami w sektorze publicznym lub 
prywatnym oraz znajomość dziedziny 
współpracy organów ścigania.

2. Na członków zarządu powoływani są 
szefowie policji państw członkowskich lub 
osoby wyznaczone przez każde państwo 
członkowskie w oparciu o ich 
doświadczenie w zarządzaniu jednostkami 
policyjnymi oraz znajomość dziedziny 
współpracy policyjnej.

Or. es

Uzasadnienie

Nowe brzmienie tego artykułu zapewnia państwom członkowskim dwie możliwości wyboru: 
członkiem zarządu może zostać szef policji z państwa członkowskiego lub, jeśli uzna się to za 
bardziej stosowne, państwa członkowskie będą mogły wybrać osobę z doświadczeniem w 
zarządzaniu jednostkami policyjnymi oraz znajomością dziedziny współpracy policyjnej.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy członek zarządu jest 
reprezentowany przez zastępcę członka, 
który powoływany jest w oparciu o swoje 
doświadczenie w zarządzaniu 
organizacjami w sektorze publicznym lub 
prywatnym oraz znajomość polityki 

3. Każdy członek zarządu jest 
reprezentowany przez zastępcę członka, 
który powoływany jest przez członka na 
podstawie kryteriów podanych w art. 13 
ust. 2. Zastępca reprezentuje członka pod 
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krajowej w dziedzinie szkolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania.
Zastępca członka działa jako członek w 
odniesieniu do wszelkich kwestii 
związanych ze szkoleniem 
funkcjonariuszy organów ścigania.
Zastępca reprezentuje członka pod jego 
nieobecność. Członek reprezentuje 
zastępcę pod jego nieobecność w 
odniesieniu do wszelkich kwestii 
związanych ze szkoleniem 
funkcjonariuszy organów ścigania.

jego nieobecność.

Or. es

Uzasadnienie

Skuteczniejszym rozwiązaniem jest, by sam członek zarządu wybierał zastępcę członka.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie strony reprezentowane w 
zarządzie starają się ograniczyć rotację 
swoich przedstawicieli, aby zapewnić 
ciągłość prac zarządu. Wszystkie strony
dążą do osiągnięcia równowagi pod 
względem liczby mężczyzn i kobiet 
wchodzących w skład zarządu.

4. Wszystkie strony reprezentowane w 
zarządzie dążą do osiągnięcia równowagi 
pod względem liczby mężczyzn i kobiet 
wchodzących w skład zarządu.

Or. es

Uzasadnienie

Kwestia ta zależy od wyboru dokonanego przez państwo członka zarządu; konieczne jest 
zatem usunięcie części ustępu tego artykułu.
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kadencja członków oraz ich zastępców 
trwa cztery lata. Kadencja ta jest 
odnawialna. Po upływie kadencji lub w 
przypadku rezygnacji członkowie pełnią 
swoją funkcję do czasu ich ponownego 
powołania lub zastąpienia przez nowych 
członków.

5. Długość kadencji członków oraz ich 
zastępców zależy od decyzji państwa 
członkowskiego, które ich powołało.

Or. es

Uzasadnienie

Każde państwo wybiera swojego członka zarządu, a zatem, by zapewnić spójność tego 
systemu, długość kadencji każdego członka zależeć będzie od decyzji państwa 
członkowskiego, które go powołało.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przewodniczącego wspomaga 
sekretariat zarządu. W szczególności 
sekretariat:
a) bierze bezpośredni i ciągły udział w 
organizowaniu, koordynacji i 
zapewnianiu spójności prac zarządu. W 
ramach odpowiedzialności i pod 
kierownictwem przewodniczącego;
b) udziela zarządowi wsparcia 
administracyjnego niezbędnego do 
wykonywania zadań zarządu.

Or. es

Uzasadnienie

Doświadczenie wykazało użyteczność sekretariatu zarządu, w związku z czym należy 
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zachować tę jednostkę.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyjmuje roczne skonsolidowane 
sprawozdanie dotyczące działalności 
Europolu i do dnia 1 lipca następnego 
roku przesyła je do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału 
Obrachunkowego i parlamentów 
narodowych. Roczne skonsolidowane 
sprawozdanie dotyczące działalności jest 
podawane do wiadomości publicznej;

d) przyjmuje roczne skonsolidowane 
sprawozdanie dotyczące działalności 
Europolu, przesyła je i przedstawia je 
członkom komórki kontroli 
parlamentarnej oraz przesyła je do Rady, 
Komisji, Trybunału Obrachunkowego i 
parlamentów narodowych do dnia 1 lipca 
następnego roku. Roczne skonsolidowane 
sprawozdanie dotyczące działalności jest 
podawane do wiadomości publicznej;

Or. es

Uzasadnienie

W art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej znajduje się odniesienie do obowiązku 
włączenia do tekstu rozporządzenia wzmianki o kontroli parlamentarnej, którą sprawować 
mają Parlament Europejski i parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę 
kontroli parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 rozporządzenia.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przyjmuje strategię zwalczania nadużyć 
finansowych, proporcjonalną do zagrożeń 
takimi nadużyciami, przy uwzględnieniu 
kosztów i korzyści środków, które mają 
zostać wdrożone;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Nie należy wykraczać poza zakres kompetencji Europolu i łączyć ich z kompetencjami OLAF.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przyjmuje przepisy, których celem jest 
zapobieganie konfliktom interesów i 
zarządzanie nimi, w odniesieniu do jego 
członków, a także członków Komitetu 
Naukowego ds. Szkoleń;

h) przyjmuje przepisy, których celem jest 
zapobieganie konfliktom interesów i 
zarządzanie nimi, w odniesieniu do jego 
członków;

Or. es

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) powołuje członków Komitetu 
Naukowego ds. Szkoleń;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Zważywszy że utworzenie Komitetu Naukowego związane jest z połączeniem Europolu z 
CEPOL-em, a sprawozdawca nie uważa, by było to właściwe rozwiązanie, należy usunąć 
literę n).

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) zapewnia odpowiednie działania 
następcze w odniesieniu do ustaleń i 
zaleceń wynikających z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli i 

o) zapewnia odpowiednie działania 
następcze w odniesieniu do ustaleń i 
zaleceń wynikających z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli i 
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ocen, a także z dochodzeń Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF);

ocen, a także z dochodzeń Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych;

Or. es

Uzasadnienie

Zarząd powinien kontynuować działania dochodzeniowe Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące 
stworzenia i w stosownych przypadkach 
zmiany wewnętrznych zasad działania 
Europolu;

p) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące 
stworzenia i w stosownych przypadkach 
zmiany wewnętrznych zasad działania 
Europolu bez wpływu na budżet;

Or. es

Uzasadnienie

Zarząd może podejmować te decyzje, o ile nie mają wpływu na budżet, gdyż istnieje 
zobowiązanie do zmniejszenia liczby personelu w agencjach o 5 %.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd przyjmuje roczny program prac 
najpóźniej do dnia 30 listopada każdego 
roku w oparciu o projekt przedstawiony 
przez dyrektora wykonawczego, przy 
uwzględnieniu opinii Komisji. Przekazuje 
go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym.

1. Zarząd przyjmuje roczny program prac 
najpóźniej do dnia 30 listopada każdego 
roku w oparciu o projekt przedstawiony 
przez dyrektora wykonawczego, przy 
uwzględnieniu opinii Komisji. Przekazuje 
go i przedstawia go komórce kontroli 
parlamentarnej i przekazuje go Radzie i
Komisji i parlamentom narodowym.
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Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczny program prac zawiera 
szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, 
a także wskaźniki skuteczności. Zawiera 
również opis działań, które mają być 
finansowane, oraz określenie zasobów 
finansowych i ludzkich przydzielonych na 
każde działanie, zgodnie z zasadami 
budżetowania i zarządzania zadaniowego. 
Roczny program prac jest spójny z
wieloletnim programem prac, o którym 
mowa w ust. 4. Jednoznacznie określa on 
zadania, które zostały dodane, zmienione 
lub skreślone w stosunku do poprzedniego 
roku finansowego.

2. Roczny program prac zawiera 
szczegółowe cele oraz oczekiwane wyniki, 
a także wskaźniki skuteczności. Zawiera 
również opis działań, które mają być 
finansowane, oraz określenie zasobów 
finansowych i ludzkich przydzielonych na 
każde działanie, zgodnie z zasadami 
budżetowania i zarządzania zadaniowego. 
Roczny program prac podlega
wieloletniemu programowi prac, o którym 
mowa w ust. 4. Jednoznacznie określa on 
zadania, które zostały dodane, zmienione 
lub skreślone w stosunku do poprzedniego 
roku finansowego.

Or. es

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zarząd przyjmuje również wieloletni 
plan prac i aktualizuje go do dnia 30 
listopada każdego roku, przy 
uwzględnieniu opinii Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim i 

4. Zarząd przyjmuje również wieloletni 
plan prac i aktualizuje go do dnia 30 
listopada każdego roku, w oparciu o 
projekt przedstawiony przez dyrektora 
wykonawczego, przy uwzględnieniu opinii 
Komisji i po konsultacji z komórką 
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parlamentami krajowymi. kontroli parlamentarnej.
Przyjęty wieloletni program prac 
przekazywany jest Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji i 
parlamentom narodowym.

Przyjęty wieloletni program prac 
przekazywany jest i przedstawiony 
komórce kontroli parlamentarnej; i 
przekazywany jest Radzie, Komisji i 
parlamentom narodowym.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1, zarówno roczny jak i wieloletni program prac jest aprobowany przez 
zarząd, na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora wykonawczego. Ponadto 
obejmuje rolę komórki kontroli parlamentarnej, ponieważ art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do Rozporządzenia kontroli 
parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament Europejski oraz parlamenty 
narodowe. W tym celu tworzy się komórkę kontroli parlamentarnej, której działanie reguluje 
art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kadencja przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego trwa cztery lata. 
Może zostać jednokrotnie odnowiona. 
Jeżeli jednak w którymkolwiek momencie 
kadencji przewodniczący lub zastępca 
przewodniczącego stracą status członków 
zarządu, ich kadencja kończy się 
automatycznie w tym samym momencie.

2. Kadencja przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego trwa pięć lat. Może 
zostać jednokrotnie odnowiona. Jeżeli 
jednak w którymkolwiek momencie 
kadencji przewodniczący lub zastępca 
przewodniczącego stracą status członków 
zarządu, ich kadencja kończy się 
automatycznie w tym samym momencie.

Or. es

Uzasadnienie

W celu większej spójności lepiej jest, by kadencja trwała pięć lat, podobnie jak kadencja 
dyrektora wykonawczego. Ponieważ jego relacje powinny być stałe w imię lepszego 
funkcjonowania Europolu.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor wykonawczy na wezwanie 
Parlamentu Europejskiego informuje go o 
wykonywaniu swoich obowiązków. Rada 
może wezwać dyrektora wykonawczego do 
poinformowania jej o wykonywaniu 
swoich obowiązków.

3. Dyrektor wykonawczy na wezwanie 
komórki kontroli parlamentarnej stawia 
się i informuje ją o wykonywaniu swoich 
obowiązków. Rada może wezwać 
dyrektora wykonawczego do 
poinformowania jej o wykonywaniu 
swoich obowiązków.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu tworzy się komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia. W ten sposób, 
komórka kontroli parlamentarnej będzie uprawiona do wezwania dyrektora wykonawczego, 
kiedy uzna to za stosowne.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opracowywanie rocznego programu prac 
oraz wieloletniego programu prac i 
przekazywanie ich do zarządu po ich 
skonsultowaniu z Komisją;

c) opracowywanie rocznego programu prac 
oraz wieloletniego programu prac i 
przekazywanie ich do zarządu przy 
uwzględnieniu opinii Komisji;

Or. es

Uzasadnienie

Uprzednia konsultacja z Komisją ma swoje odzwierciedlenie w opinii, o czym również 
stanowi art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) opracowywanie strategii zwalczania 
nadużyć finansowych dla Europolu i 
przedstawianie jej zarządowi do 
zatwierdzenia;

h) opracowywanie strategicznej analizy
zwalczania nadużyć finansowych dla 
Europolu i przedstawianie jej zarządowi do 
zatwierdzenia;

Or. es

Uzasadnienie

Wszystko to posiada wewnętrzny cel i zależność.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) Sporządzanie projektu wieloletniego 
planu polityki kadrowej i przedstawianie 
go zarządowi po konsultacjach z Komisją;

k) sporządzanie projektu wieloletniego 
planu polityki kadrowej i przedstawianie 
go zarządowi przy uwzględnieniu opinii 
Komisji;

Or. es

Uzasadnienie

Konsultacje z Komisją mają swoje odzwierciedlenie w opinii.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 3 skreślona
KOMITET NAUKOWY DS. SZKOLEŃ
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Artykuł 20
Komitet Naukowy ds. Szkoleń

1. Komitet Naukowy ds. Szkoleń jest 
niezależnym organem doradczym 
gwarantującym wartość naukową 
działalności szkoleniowej Europolu i 
kierującym tą działalnością. W tym celu 
dyrektor wykonawczy angażuje Komitet 
Naukowy ds. Szkoleń na wczesnym etapie 
przygotowywania wszelkich dokumentów, 
o których mowa w art. 14, w zakresie, w 
jakim dotyczą one szkoleń.
2. Komitet Naukowy ds. Szkoleń liczy 
jedenastu członków reprezentujących 
najwyższe standardy akademickie lub 
zawodowe w dziedzinach określonych w 
rozdziale III niniejszego rozporządzenia. 
Zarząd mianuje członków Komitetu w 
wyniku przejrzystej procedury zgłoszeń i 
wyboru, która publikowana jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Członkowie zarządu nie są członkami 
Komitetu Naukowego ds. Szkoleń. 
Członkowie Komitetu Naukowego ds. 
Szkoleń są niezależni. Członkowie 
Komitetu nie zwracają się o instrukcje do 
żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego 
organu ani nie przyjmują od nich takich 
instrukcji.
3. Europol podaje do wiadomości 
publicznej i uaktualnia wykaz członków 
Komitetu Naukowego ds. Szkoleń na 
swojej stronie internetowej.
4. Kadencja członków Komitetu 
Naukowego ds. Szkoleń trwa pięć lat. 
Kadencja ta nie ulega przedłużeniu, a 
członkowie Komitetu mogą zostać 
odwołani z urzędu, jeśli nie spełniają 
kryterium niezależności.
5. Komitet Naukowy ds. Szkoleń wybiera 
swojego przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego na kadencję pięciu lat. 
Przyjmuje te stanowiska zwykłą 
większością głosów. Zwoływany jest przez 
przewodniczącego do czterech razy w 
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roku. W razie konieczności 
przewodniczący z własnej inicjatywy lub 
na wniosek przynajmniej czterech 
członków Komitetu zwołuje posiedzenia 
nadzwyczajne.
6. Dyrektor wykonawczy, zastępca 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń lub 
ich przedstawiciele zapraszani są na 
posiedzenia jako obserwatorzy bez prawa 
głosu.
7. Komitet Naukowy ds. Szkoleń jest 
wspierany przez sekretarza, który jest 
członkiem personelu Europolu 
wyznaczonym przez Komitet i powołanym 
przez dyrektora wykonawczego.
8. Komitet Naukowy ds. Szkoleń w 
szczególności: 
a) doradza dyrektorowi wykonawczemu 
oraz zastępcy dyrektora wykonawczego ds. 
szkoleń przy przygotowaniu rocznego 
programu prac i innych dokumentów 
strategicznych, aby zapewnić ich jakość 
naukową i spójność z odpowiednimi 
strategiami i priorytetami sektorowymi 
Unii;
b) udziela zarządowi niezależnej opinii i 
doradztwa na temat kwestii leżących w 
jego gestii;
c) udziela niezależnej opinii i doradztwa 
na temat jakości programów szkoleń, 
stosowanych metod nauki, możliwości 
uczenia się i rozwoju naukowego;
d) prowadzi wszelkie inne działania 
doradcze, które należą do naukowych 
aspektów działalności Europolu związanej 
ze szkoleniami, o jakie wniesie zarząd, 
dyrektor wykonawczy lub zastępca 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń.
9. Roczny budżet Komitetu Naukowego ds. 
Szkoleń przeznaczany jest na 
indywidualną pozycję budżetową 
Europolu.

Or. es
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Uzasadnienie

Ponieważ Komitet Naukowy tworzy się w wyniku fuzji pomiędzy Europol-Cepol, zaś 
sprawozdawca uważa, że wspomniana fuzja nie ma uzasadnienia, należy skreślić art. 20.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 4 skreślona
RADA WYKONAWCZA

Artykuł 21
Ustanowienie

Zarząd może powołać radę wykonawczą.
Artykuł 22

Funkcje i organizacja
1. Rada wykonawcza wspiera zarząd.
2. Radzie wykonawczej powierza się 
następujące funkcje:
a) przygotowywanie decyzji, które mają 
zostać przyjęte przez zarząd;
b) zapewnianie wraz z zarządem 
odpowiednich działań następczych w 
odniesieniu do ustaleń i zaleceń 
wynikających z wewnętrznych lub 
zewnętrznych sprawozdań z kontroli i 
ocen, a także ze sprawozdań i zaleceń z 
dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF);
c) bez uszczerbku dla funkcji dyrektora 
wykonawczego określonych w art. 19, 
rada wykonawcza służy mu pomocą i 
doradztwem w zakresie wdrażania decyzji 
zarządu, mając na uwadze wzmocnienie 
nadzoru nad zarządzaniem 
administracyjnym.
3. W sytuacji pilnej potrzeby rada 
wykonawcza może podejmować określone 
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decyzje tymczasowe w imieniu zarządu, 
szczególnie w kwestiach 
administracyjnych, w tym w zakresie 
zawieszenia przekazania uprawnień 
organu powołującego.
4. W skład rady wykonawczej wchodzi 
przewodniczący zarządu, jeden 
przedstawiciel Komisji w zarządzie oraz 
trzech innych członków wyznaczonych 
przez zarząd spośród jego członków. 
Przewodniczący zarządu jest również 
przewodniczącym rady wykonawczej. 
Dyrektor wykonawczy bierze udział w 
posiedzeniach rady wykonawczej, ale nie 
ma prawa głosu.
5. Kadencja członków rady wykonawczej 
trwa cztery lata. Kadencja członków rady 
wykonawczej kończy się wraz z 
zakończeniem ich członkostwa w 
zarządzie.
6. Rada wykonawcza odbywa co najmniej 
jedno posiedzenie zwyczajne co trzy 
miesiące. Ponadto zbiera się także z 
inicjatywy przewodniczącego lub na 
wniosek jej członków.
7. Rada wykonawcza przestrzega 
regulaminu ustalonego przez zarząd.

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawca nie uważa za wskazaną możliwość powołania komitetu wykonawczego, w imię 
zapewnienia wewnętrznej przejrzystości i demokracji w Europolu.

Poprawka78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonania kontroli krzyżowej mającej 
na celu wskazanie powiązań między 
informacjami;

a) dokonania kontroli krzyżowej mającej 
na celu wskazanie powiązań między 
informacjami; wspomniane kontrole 



PE513.116v01-00 54/86 PR\938283PL.doc

PL

należy wykonywać w oparciu o niezbędne 
gwarancje dla ich bezpieczeństwa, 
zwłaszcza dostatecznie uzasadnić wniosek 
o informację i jego cel. Również należy 
podjąć konieczne działania, aby zapewnić, 
by jedynie władze wstępnie uprawnione do 
ich zbierania mogły je zmieniać a 
posteriori.

Or. es

Uzasadnienie

Jest to zalecenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mają dostęp do 
wszystkich informacji i mogą 
przeszukiwać wszystkie informacje, które 
zostały przekazane na potrzeby art. 24 ust. 
1 lit. a) i b) bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich, organów Unii i 
państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych do wskazania 
ograniczeń dostępu do takich danych i 
wykorzystywania ich. Państwa 
członkowskie wyznaczają przedmiotowe 
właściwe organy uprawnione do 
przeprowadzania takiego wyszukiwania.

1. Państwa członkowskie, po uzasadnieniu 
potrzeby, mają dostęp do wszystkich 
informacji i mogą przeszukiwać wszystkie 
informacje, które zostały przekazane na 
potrzeby art. 24 ust. 1 lit. a) i b) bez 
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich, organów Unii i państw 
trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych do wskazania 
ograniczeń dostępu do takich danych i 
wykorzystywania ich. Państwa 
członkowskie wyznaczają przedmiotowe 
właściwe organy uprawnione do 
przeprowadzania takiego wyszukiwania.

Or. es

Uzasadnienie

Uwzględniając szeroki dostęp przedstawiony w propozycji państwom członkowskim, OLAF i 
Eurojustowi należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj danych, w związku z czym dodano 
„po uzasadnieniu potrzeby”, aby w ten sposób rozszerzyć zakres koniecznego i legalnego 
wykonywania ich uprawnień.
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mają pośredni 
dostęp do informacji przekazanych na 
potrzeby art. 24 ust. 1 lit. c) w oparciu o 
system trafieniowy („hit/no hit”), bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń 
wskazanych przez państwa członkowskie, 
organy Unii i państwa trzecie lub 
organizacje międzynarodowe przekazujące 
informacje, zgodnie z art. 25 ust. 2. W 
przypadku trafienia Europol wszczyna 
procedurę, dzięki której można wymieniać 
informacje będące przedmiotem trafienia, 
zgodnie z decyzją państwa 
członkowskiego, które przekazało dane 
informacje do Europolu.

2. Państwa członkowskie mają pośredni 
dostęp do informacji przekazanych na 
potrzeby art. 24 ust. 1 lit. c) w oparciu o 
system trafieniowy („hit/no hit”), bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń 
wskazanych przez państwa członkowskie, 
organy Unii i państwa trzecie lub 
organizacje międzynarodowe przekazujące 
informacje, zgodnie z art. 25 ust. 2. W 
przypadku trafienia Europol wszczyna 
procedurę, dzięki której można wymieniać 
informacje, które są niezbędne do 
wykonywania jego funkcji i będące 
przedmiotem trafienia, zgodnie z decyzją 
państwa członkowskiego, które przekazało 
dane informacje do Europolu.

Or. es

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp Eurojustu i OLAF do informacji 
Europolu

Dostęp Eurojustu do informacji Europolu

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na specjalny 
związek pomiędzy Europolem i Eurojustem, nie jest wskazane dołączać również OLAF.
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby zapewnić Eurojustowi i 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie 
ich odpowiednich mandatów dostęp do 
wszystkich informacji przekazanych na 
potrzeby art. 24 ust. 1 lit. a) i b) oraz 
możliwość ich przeszukiwania bez
uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich, organów Unii i państw 
trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych do wskazania 
ograniczeń w dostępie do takich danych i 
wykorzystywaniu ich. W przypadku gdy 
wyniki przeszukiwania przez Eurojust lub 
OLAF ujawnią istnienie dopasowania z 
informacjami przetwarzanymi przez 
Europol, powiadamia się Europol.

1. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby zapewnić Eurojustowi w 
zakresie jego odpowiedniego mandatu
dostęp do wszystkich informacji 
przekazanych na potrzeby art. 24 ust. 1 
lit. a) i b) oraz możliwość ich 
przeszukiwania bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich, organów Unii i 
państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych do wskazania 
ograniczeń w dostępie do takich danych i 
wykorzystywaniu ich. W przypadku, gdy 
wyniki przeszukiwania przez Eurojust 
ujawnią istnienie dopasowania z 
informacjami przetwarzanymi przez 
Europol, powiadamia się Europol.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na specjalny 
związek pomiędzy Europolem i Eurojustem, nie jest wskazane dołączać również OLAF.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby umożliwić Eurojustowi i 
OLAF w zakresie ich odpowiednich 
mandatów pośredni dostęp do informacji 
przekazanych na potrzeby określone w art. 
24 ust. 1 lit. c) w oparciu o system 
trafieniowy („hit/no hit”), bez uszczerbku 

2. Europol podejmuje wszelkie stosowne 
środki, aby umożliwić Eurojustowi w 
zakresie jego mandatu pośredni dostęp do 
informacji przekazanych na potrzeby 
określone w art. 24 ust. 1 lit. c) w oparciu o 
system trafieniowy („hit/no hit”), bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń 
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dla jakichkolwiek ograniczeń wskazanych 
przez państwa członkowskie, organy Unii i 
państwa trzecie lub organizacje 
międzynarodowe przekazujące informacje, 
zgodnie z art. 25 ust. 2. W przypadku 
trafienia Europol wszczyna procedurę, 
dzięki której można wymieniać informacje 
będące przedmiotem trafienia, zgodnie z 
decyzją państwa członkowskiego, organu 
Unii, państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, która przekazała 
informacje do Europolu.

wskazanych przez państwa członkowskie, 
organy Unii i państwa trzecie lub 
organizacje międzynarodowe przekazujące 
informacje, zgodnie z art. 25 ust. 2. W 
przypadku trafienia Europol wszczyna 
procedurę, dzięki której można wymieniać 
informacje będące przedmiotem trafienia, 
zgodnie z decyzją państwa 
członkowskiego, organu Unii, państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, która przekazała 
informacje do Europolu.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na specjalny 
związek pomiędzy Europolem i Eurojustem, nie jest wskazane dołączać również OLAF.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeszukiwania informacji zgodnie z ust. 
1 i 2 dokonuje się jedynie w celu ustalenia, 
czy informacje dostępne odpowiednio w 
Eurojuście lub OLAF pasują do informacji 
przetwarzanych w Europolu.

3. Przeszukiwania informacji zgodnie z 
ust. 1 i 2 dokonuje się jedynie w celu 
ustalenia, czy informacje dostępne w 
Eurojuście pasują do informacji 
przetwarzanych w Europolu.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na specjalny 
związek pomiędzy Europolem i Eurojustem, nie jest wskazane dołączać również OLAF.
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Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europol umożliwia przeszukiwanie 
zgodnie z ust. 1 i 2 jedynie po otrzymaniu 
od Eurojustu informacji na temat tego, 
których krajowych członków, zastępców, 
asystentów oraz pracowników Eurojustu, a 
od OLAF informacji na temat tego, 
których członków personelu wyznaczono 
jako osoby upoważnione do 
przeprowadzania przedmiotowego 
przeszukiwania.

4. Europol umożliwia przeszukiwanie 
zgodnie z ust. 1 i 2 jedynie po otrzymaniu 
od Eurojustu informacji na temat tego, 
których krajowych członków, zastępców, 
asystentów oraz pracowników Eurojustu 
wyznaczono jako osoby upoważnione do 
przeprowadzania przedmiotowego 
przeszukiwania.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na specjalny 
związek pomiędzy Europolem i Eurojustem, nie jest wskazane dołączać również OLAF.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli podczas działań Europolu 
związanych z przetwarzaniem informacji w 
odniesieniu do poszczególnych dochodzeń 
Europol lub dane państwo członkowskie 
stwierdzi potrzebę koordynacji, 
współpracy lub wsparcia zgodnie z 
mandatem Eurojustu lub OLAF, Europol 
powiadamia o tym wspomniane jednostki 
oraz wszczyna procedurę wymiany 
informacji, zgodnie z decyzją państwa 
członkowskiego przekazującego 
informacje. W takim przypadku Eurojust 
lub OLAF konsultuje się z Europolem.

5. Jeżeli podczas działań Europolu 
związanych z przetwarzaniem informacji w 
odniesieniu do poszczególnych dochodzeń 
Europol lub dane państwo członkowskie 
stwierdzi potrzebę koordynacji, 
współpracy lub wsparcia zgodnie z 
mandatem Eurojustu, Europol powiadamia 
o tym wspomniane jednostki oraz 
wszczyna procedurę wymiany informacji, 
zgodnie z decyzją państwa członkowskiego 
przekazującego informacje. W takim 
wypadku Eurojust konsultuje się z 
Europolem.

Or. es
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Uzasadnienie

Art. 88 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na specjalny 
związek pomiędzy Europolem i Eurojustem, nie jest wskazane dołączać również OLAF.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Eurojust, w tym Kolegium, krajowi 
członkowie, zastępcy, asystenci i 
pracownicy Eurojustu, a także OLAF
przestrzegają wszelkich ograniczeń 
dostępu lub wykorzystywania, na ogólnych 
lub szczególnych warunkach, wskazanych 
przez państwa członkowskie, organy Unii, 
państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe zgodnie z art. 25 ust. 2.

6. Eurojust, w tym Kolegium, krajowi 
członkowie, zastępcy, asystenci i 
pracownicy Eurojustu, przestrzegają 
wszelkich ograniczeń dostępu lub 
wykorzystywania, na ogólnych lub 
szczególnych warunkach, wskazanych
przez państwa członkowskie, organy Unii, 
państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe zgodnie z art. 25 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na specjalny 
związek pomiędzy Europolem i Eurojustem, nie jest wskazane dołączać również OLAF.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla wykonywania jego zadań, Europol 
może ustanawiać i utrzymywać współpracę 
z organami Unii zgodnie z celami 
przedmiotowych organów, z organami 
ścigania państw trzecich, instytucjami 
szkoleniowymi w dziedzinie egzekwowania 
prawa państw trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi i podmiotami 
prywatnymi.

1. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla wykonywania jego zadań, Europol 
może ustanawiać i utrzymywać współpracę 
z organami Unii zgodnie z celami 
przedmiotowych organów, z organami 
ścigania państw trzecich, organizacjami 
międzynarodowymi i podmiotami 
prywatnymi.
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Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkiej zależności odnośnie szkolenia, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie naruszając przepisów art. 36 ust. 4, 
dane osobowe są przekazywane przez 
Europol organom Unii, państwom trzecim i 
organizacjom międzynarodowym, 
wyłącznie jeżeli jest to konieczne w celu 
zapobiegania przestępstwom, które są 
objęte celami Europolu, i zwalczania tych 
zjawisk zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału. Jeżeli dane, które mają zostać 
przekazane, zostały dostarczone przez 
państwo członkowskie, Europol uzyskuje 
zgodę danego państwa członkowskiego, 
chyba że:

4. Nie naruszając przepisów art. 36 ust. 4, 
dane osobowe są przekazywane przez 
Europol organom Unii, państwom trzecim i 
organizacjom międzynarodowym, 
wyłącznie jeżeli jest to konieczne w celu 
zapobiegania przestępstwom, które są 
objęte celami Europolu, i zwalczania tych 
zjawisk zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału. Jeżeli dane, które mają zostać 
przekazane, zostały dostarczone przez 
państwo członkowskie, zanim nastąpi 
przekazanie danych osobowych, Europol 
uzyskuje zgodę danego państwa 
członkowskiego, chyba że:

Or. es

Uzasadnienie

Zgoda musi zostać wyrażona, zanim nastąpi przekazanie danych osobowych.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) można założyć przedmiotową zgodę, 
ponieważ dane państwo członkowskie nie 
ograniczyło wyraźnie możliwości dalszego 
przekazywania danych; lub

skreślona
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Or. es

Uzasadnienie

Zgoda na udzielenie informacji przez państwo członkowskie musi być jasno stwierdzona, bez 
potrzeby domniemania czegokolwiek, dlatego należy wykreślić lit. a).

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dalsze przekazywanie danych 
osobowych przez państwa członkowskie, 
organy Unii, państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe jest zakazane, o ile
Europol nie wyraził na to wyraźnej zgody.

5. Dane osobowe jedynie mogą być 
przekazywane, kiedy państwa 
członkowskie, organy UE, państwa trzecie 
oraz organizacje międzynarodowe wyrażą 
swoją zgodę na to, że przedmiotowe dane 
zostaną użyte do celów, dla których zostały 
wysłane. W związku z tym, dalsze
przekazywanie danych osobowych przez 
państwa członkowskie, organy Unii, 
państwa trzecie i organizacje 
międzynarodowe jest zakazane, o ile 
Europol nie udzielił na to wyraźnej zgody. 
Europol ma obowiązek zapisu 
przekazywania danych osobowych, jak 
również uzasadnień dla wspomnianego 
przekazywania, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. es

Uzasadnienie

Zgoda na udzielenie informacji przez państwo członkowskie musi być jasno stwierdzona, bez 
potrzeby domniemania czegokolwiek.
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Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Europol, za pośrednictwem swojej 
strony internetowej publikuje listę, na 
której znajdują się przedmiotowe państwa 
i organizacje wszelkiego rodzaju, z 
którymi posiada porozumienia o 
współpracy, na mocy których jest możliwa 
wymiana danych.

Or. es

Uzasadnienie

Aby Europol oznaczał się większą przejrzystością, konieczna jest publikacja, za 
pośrednictwem jego strony internetowej, listy, na której znajdują się przedmiotowe państwa i 
organizacje wszelkiego rodzaju, z którymi posiada porozumienia o współpracy, na mocy 
których jest możliwa wymiana danych.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem wszelkich możliwych 
ograniczeń nałożonych na podstawie art. 
25 ust. 2 lub 3 Europol może przekazywać 
dane osobowe bezpośrednio organom Unii 
w zakresie, w jakim jest to konieczne dla 
wykonywania jego zadań lub zadań organu 
Unii będącego odbiorcą danych.

Z zastrzeżeniem wszelkich możliwych 
ograniczeń nałożonych na podstawie 
art. 25 ust. 2 lub 3 Europol może 
przekazywać dane osobowe bezpośrednio 
organom Unii w zakresie, w jakim jest to 
konieczne dla wykonywania jego zadań lub 
zadań organu Unii będącego odbiorcą 
danych. Artykuł ten stosuje się niezależnie 
od art. 27 niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ Eurojust jest organem unijnym, konieczne jest powołanie się na fakt, że ten artykuł 
stosuje się niezależnie od szczegółów podanych w art. 27 dla Eurojustu.
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Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umowy o współpracy zawartej między 
Europolem a danym państwem trzecim lub 
organizacją międzynarodową zgodnie z art. 
23 decyzji 2009/371/WSiSW przed datą 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

c) umowy o współpracy zawartej między 
Europolem a danym państwem trzecim lub 
organizacją międzynarodową zgodnie z 
art. 23 decyzji 2009/371/WSiSW przed 
datą rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Należy sprawdzić te 
umowy i dostosować je do nowego 
rozporządzenia w maksymalnym okresie 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszego 
dokumentu.

Or. es

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
dyrektor wykonawczy, rozpatrując każdy 
poszczególny przypadek indywidualnie, 
może zatwierdzić przekazanie danych 
osobowych państwu trzeciemu lub 
organizacji międzynarodowej, jeżeli:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
dyrektor wykonawczy, uwzględniając 
obowiązek zachowania dyskrecji, 
poufności oraz proporcjonalności,
rozpatrując każdy poszczególny przypadek 
może zatwierdzić przekazanie danych 
osobowych państwu trzeciemu lub 
organizacji międzynarodowej, jeżeli:

Or. es
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przekazanie jest niezbędne do obrony 
prawnych interesów posiadacza danych w 
przypadku, gdy tak stanowi prawodawstwo 
państwa członkowskiego przekazującego 
dane o charakterze osobowym;

Or. es

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przekazanie danych jest kluczowe w 
zapobieganiu nagłym i poważnym 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
publicznego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie wyjątków w celu przekazania danych w konkretnych określonych 
przypadkach.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla wykonywania jego zadań, Europol 
może przetwarzać dane osobowe 
pochodzące od podmiotów prywatnych, 

1. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla wykonania jego zadań, Europol może 
przetwarzać dane osobowe pochodzące od 
podmiotów prywatnych. Europol może 
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pod warunkiem że otrzymano je za 
pośrednictwem:

otrzymywać bezpośrednio te dane od osób 
fizycznych, jeśli właściwe prawodawstwo 
krajowe zezwala podmiotom prywatnym 
na przekazywanie bezpośrednie 
wspomnianych danych do władz 
policyjnych. W takim przypadku Europol 
przekazuje niezwłocznie wszelkie 
informacje, zwłaszcza dane o charakterze 
osobowym do danych jednostek 
krajowych.
O ile właściwe prawodawstwo krajowe nie 
przewiduje bezpośredniego przekazania 
danych osobowych, mogą być one 
otrzymywane, pod warunkiem, że 
otrzymano je za pośrednictwem:

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest nadanie Europolowi lepszych zdolności współpracy z podmiotami prywatnymi, 
co jest dopuszczalne, jeśli stosowne prawodawstwo zezwala podmiotom prywatnym na takie 
przekazywanie danych.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nakazać poprawę, zablokowanie, 
usunięcie lub zniszczenie wszystkich 
danych, jeżeli były one przetwarzane z 
naruszeniem przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, oraz 
powiadomienie o takich działaniach osób 
trzecich, którym dane zostały ujawnione;

e) nakazać poprawę, zablokowanie,
wymazanie lub zniszczenie wszystkich 
danych, jeżeli były one przetwarzane z 
naruszeniem przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, oraz 
powiadomienie o takich działaniach osób 
trzecich, którym dane zostały ujawnione;

Or. es
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nałożyć czasowy lub całkowity zakaz 
przetwarzania;

f) nałożyć czasowy lub całkowity zakaz 
przetwarzania po wysłuchaniu Zarządu;

Or. es

Uzasadnienie

Zaleca się włączenie roli Zarządu wobec wykonywania takich działań.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
sporządza roczne sprawozdanie z 
działalności nadzorczej w odniesieniu do 
Europolu. Sprawozdanie to jest częścią 
sprawozdania rocznego Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, o którym 
mowa w art. 48 rozporządzenia (WE) nr 
45/2001.

5. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
sporządza roczne sprawozdanie z 
działalności nadzorczej w odniesieniu do 
Europolu. Sprawozdanie to jest częścią 
sprawozdania rocznego Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, o którym 
mowa w art. 48 rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001. Niniejszy raport przekazuje się 
i przedstawia komórce kontroli 
parlamentarnej i przekazuje się Radzie, 
Komisji i parlamentom narodowym.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. XXX niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komórka kontroli parlamentarnej
Mechanizm kontroli działań Europolu 
przez Parlament Europejski, razem z 
parlamentami narodowymi jest 
wykonywany za pośrednictwem komórki 
kontroli parlamentarnej posiadającej 
niewielką i wyspecjalizowaną strukturę, w 
skład której wchodzi właściwa komisja 
Parlamentu Europejskiego (LIBE) wraz z 
przedstawicielem Komisji Spraw 
Wewnętrznych lub analogicznej każdego z 
parlamentów narodowych państw 
członkowskich.

Or. es

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Niniejsza komórka kontroli 
parlamentarnej ma siedzibę w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego i będzie 
zwoływana przez Przewodniczącego 
uprawnionej Komisji Parlamentu 
Europejskiego (LIBE). 
Współprzewodniczącym tej komórki jest 
przewodniczący Komisji LIBE oraz 
przedstawiciel parlamentu narodowego 
państwa członkowskiego sprawującego w 
tym czasie prezydencję pro-tempore Rady.

Or. es
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Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przewodniczący zarządu i dyrektor 
wykonawczy stawiają się przed 
Parlamentem Europejskim, wspólnie z 
parlamentami narodowymi, na ich
wniosek w celu omówienia spraw 
związanych z Europolem, uwzględniając 
zobowiązania do dyskrecji i poufności.

1. Przewodniczący zarządu i dyrektor 
wykonawczy stawiają się przed komórką 
kontroli parlamentarnej, na jej wniosek w 
celu omówienia spraw związanych z
Europolem, uwzględniając zobowiązania 
do dyskrecji i poufności.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oprócz obowiązku informowania i 
konsultowania określonego w niniejszym 
rozporządzeniu Europol przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i 
parlamentom narodowym, uwzględniając 
obowiązek zachowania dyskrecji i 
poufności, do celów informacyjnych:

3. Oprócz obowiązku informowania i 
konsultowania określonego w niniejszym 
rozporządzeniu Europol przekazuje 
komórce kontroli parlamentarnej, 
uwzględniając obowiązek zachowania 
dyskrecji i poufności, do celów 
informacyjnych:

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
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parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów umożliwienia Parlamentowi 
Europejskiemu przeprowadzenia kontroli 
parlamentarnej działań Europolu zgodnie z 
art. 53, dostęp do informacji niejawnych 
Unii Europejskiej oraz informacji jawnych 
szczególnie chronionych, przetwarzanych 
przez Europol lub za jego pośrednictwem 
może zostać przyznany na wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i jego 
przedstawicielom.

1. Do celów umożliwienia Parlamentowi 
Europejskiemu przeprowadzenia kontroli 
parlamentarnej działań Europolu zgodnie z 
art. 53, dostęp do informacji niejawnych 
Unii Europejskiej oraz informacji jawnych 
szczególnie chronionych, przetwarzanych 
przez Europol lub za jego pośrednictwem 
może zostać przyznany na wniosek 
komórce kontroli parlamentarnej. Z 
uwagi na niejawny i wrażliwy charakter 
wspomnianych informacji, są one 
przetwarzane w Parlamencie Europejskim 
zgodnie z procedurą ustanowioną w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego, zwłaszcza w jego 
załączniku VIII.

Or. es

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
przez zarząd z listy kandydatów 
zaproponowanej przez Komisję na 
podstawie otwartej i przejrzystej procedury 
naboru.

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
przez zarząd z listy co najmniej trzech 
kandydatów zaproponowanej przez
komitet złożony z przedstawiciela Komisji 
w zarządzie oraz innych dwóch członków 
zarządu, na podstawie otwartej i 
przejrzystej procedury naboru..

Do celów zawarcia umowy z dyrektorem 
wykonawczym Europol jest 
reprezentowany przez przewodniczącego 

Do celów zawarcia umowy z dyrektorem 
wykonawczym Europol jest 
reprezentowany przez przewodniczącego 
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zarządu. zarządu.
Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez zarząd może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tej komisji.

Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez zarząd zostaje wezwany do złożenia 
oświadczenia przed komórką kontroli 
parlamentarnej i udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadane przez członków tej komisji.

Or. es

Uzasadnienie

Powołanie nowego komitetu złożonego z przedstawiciela Komisji w zarządzie oraz innych 
dwóch członków zarządu dla stworzenia listy co najmniej trzech kandydatów w celu 
późniejszego powołania dyrektora wykonawczego. Włączono przedstawiciela Komisji, gdyż 
Komisja posiada duże doświadczenie w doborze personelu. Ponadto włącza się komórkę 
kontroli parlamentarnej dla większego wsparcia kontroli parlamentarnej.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarząd informuje Parlament Europejski
o zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora 
wykonawczego. W ciągu miesiąca 
poprzedzającego przedłużenie jego 
kadencji dyrektor wykonawczy może 
zostać wezwany do złożenia oświadczenia 
przed właściwą komisją Parlamentu
Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi 
na pytania członków tej komisji.

5. Zarząd informuje Parlament Europejski 
o zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora 
wykonawczego. W ciągu miesiąca 
poprzedzającego przedłużenie jego 
kadencji dyrektor wykonawczy zostaje
wezwany do złożenia oświadczenia przed 
komórką kontroli parlamentarnej i do 
udzielenia odpowiedzi na pytania 
członków tej komisji.

Or. es

Uzasadnienie

Ponadto włącza się komórkę kontroli parlamentarnej dla większego wsparcia kontroli 
parlamentarnej.
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska jedynie na mocy 
decyzji zarządu działającego na wniosek 
Komisji.

7. Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska jedynie na mocy 
decyzji zarządu rozliczającego się przed 
komórką kontroli parlamentarnej.

Or. es

Uzasadnienie

Wsparcie kontroli parlamentarnej

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektora wykonawczego wspiera 
czterech zastępców dyrektora 
wykonawczego, w tym jeden 
odpowiedzialny za szkolenia. Zastępca 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń jest 
odpowiedzialny za zarządzanie Akademią 
Europolu i jej działaniami. Dyrektor 
wykonawczy określa zadania pozostałych 
zastępców.

1. Dyrektora wykonawczego wspiera 
trzech zastępców dyrektora 
wykonawczego. Dyrektor wykonawczy 
określa zadania zastępców.

Or. es

Uzasadnienie

Włączenie czwartego zastępcy dyrektora wykonawczego było spowodowane fuzją Europol-
Cepol, ponieważ sprawozdawca nie uważa tego za wskazane, utrzymujemy system z trzema 
zastępcami dyrektora wykonawczego.
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Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie tego projektu zarząd 
opracowuje wstępny projekt preliminarza 
dochodów i wydatków Europolu na 
kolejny rok budżetowy. Co roku wstępny 
projekt preliminarza dochodów i 
wydatków Europolu przesyłany jest 
Komisji do dnia [data określona w 
ramowym rozporządzeniu finansowym]. 
Zarząd przesyła Komisji, Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ostateczny projekt 
preliminarza, który zawiera projekt planu 
zatrudnienia, do dnia 31 marca.

2. Na podstawie tego projektu zarząd 
opracowuje wstępny projekt preliminarza 
dochodów i wydatków Europolu na 
kolejny rok budżetowy. Co roku wstępny 
projekt preliminarza dochodów i 
wydatków Europolu przesyłany jest 
Komisji do dnia [data określona w 
ramowym rozporządzeniu finansowym]. 
Zarząd przesyła i przedstawia komórce 
kontroli parlamentarnej ostateczny projekt 
preliminarza, który zawiera projekt plan 
zatrudnienia, i przedstawia go Komisji, 
Radzie i parlamentom narodowym, do 
dnia 31 marca.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol przesyła sprawozdanie 
dotyczące zarządzania budżetem i 
finansami Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu 
do dnia 31 marca kolejnego roku 
budżetowego.

2. Europol przesyła i przedstawia 
sprawozdanie dotyczące zarządzania 
budżetem i finansami komórce kontroli 
parlamentarnej i przesyła go Radzie i 
Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 
marca kolejnego roku budżetowego.

Or. es
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Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 1 lipca następującego po 
zakończeniu każdego roku budżetowego 
dyrektor wykonawczy przekazuje końcowe 
sprawozdanie wraz z opinią zarządu do
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komisji, Trybunału Obrachunkowego i 
parlamentów narodowych.

6. Do dnia 1 lipca następującego po 
zakończeniu każdego roku budżetowego 
dyrektor wykonawczy przekazuje i 
przedstawia końcowe sprawozdanie wraz z 
opinią zarządu komórce kontroli 
parlamentarnej, Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Obrachunkowemu i 
parlamentom narodowym.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ze względu na specyfikę członków sieci 
krajowych instytucji szkoleniowych, które 
są jedynymi organami o określonych 
cechach i kompetencjach technicznych na 
potrzeby przeprowadzenia odpowiednich 
działań szkoleniowych, członkowie ci 
mogą otrzymać dotacje bez zaproszenia do 
składania wniosków zgodnie z art. 190 

skreślony
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ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 1268/2012.

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkiej zależności odnośnie do szkolenia, gdyż sprawozdawca uważa, że 
fuzja Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, parlamentom 
narodowym i zarządowi sprawozdanie z 
oceny wraz ze swoimi wnioskami 
dotyczącymi tego sprawozdania.

2. Komisja przekazuje i przedstawia 
komórce kontroli parlamentarnej i 
przekazuje Radzie, parlamentom 
narodowym i zarządowi sprawozdanie z 
oceny wraz ze swoimi wnioskami 
dotyczącymi tego sprawozdania.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powołuje się na obowiązek włączania do 
Rozporządzenia kontroli parlamentarnej, która musi być realizowana przez Parlament 
Europejski oraz parlamenty narodowe. W tym celu należy utworzyć komórkę kontroli 
parlamentarnej, której działanie reguluje art. 53 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach co drugiej oceny Komisja 
dokonuje także oceny wyników 
osiągniętych przez Europol z 
uwzględnieniem jego celów, mandatu i 
zadań. Jeżeli Komisja uważa, że dalsze 
istnienie Europolu nie jest już uzasadnione 
w kontekście postawionych przed nim 

3. W ramach co drugiej oceny Komisja 
dokonuje także oceny wyników 
osiągniętych przez Europol z 
uwzględnieniem jego celów, mandatu i 
zadań. Jeżeli Komisja uważa, że dalsze 
istnienie Europolu nie jest już uzasadnione 
w kontekście postawionych przed nim 
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celów i zadań, może złożyć wniosek 
odpowiednio o zmianę lub uchylenie 
niniejszego rozporządzenia.

celów i zadań, może złożyć wniosek 
odpowiednio o zmianę lub uchylenie 
niniejszego rozporządzenia. Przedmiotowy 
wniosek jest przekazywany zgodnie z 
procedurami przyjętymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. es

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem jest ogólnym następcą 
prawnym w odniesieniu do wszystkich 
zawartych umów, zaciągniętych 
zobowiązań i praw nabytych przez Europol 
ustanowiony decyzją Rady 
2009/371/WSiSW oraz CEPOL 
ustanowione decyzją Rady 
2005/681/WSiSW.

1. Europol ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem jest ogólnym następcą 
prawnym w odniesieniu do wszystkich 
zawartych umów, zaciągniętych 
zobowiązań i praw nabytych przez Europol 
ustanowiony decyzją Rady 
2009/371/WSiSW.

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na 
moc prawną umów zawartych przez 
CEPOL, jak ustanowiono w decyzji Rady 
2005/681/WSiSW, przed datą wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

skreślony
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Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
3, umowa w sprawie siedziby zawarta na 
podstawie decyzji Rady 2005/681/WSiSW 
kończy się z dniem rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kadencja członków zarządu CEPOL-u, 
jak ustanowiono na podstawie art. 10 
decyzji Rady 2005/681/WSiSW, upływa w 
dniu [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

skreślony 

Or. es

_

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
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Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor wykonawczy CEPOL-u, 
mianowany na podstawie art. 11 ust. 1 
decyzji Rady 2005/681/WSiSW, jest przez 
pozostały okres swojej kadencji zastępcą 
dyrektora wykonawczego ds. szkoleń w 
Europolu. Pozostałe warunki jego umowy 
pozostają bez zmian. Jeżeli koniec 
kadencji następuje po dniu [data wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] ale 
przed dniem [data rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia], zostaje ona 
automatycznie przedłużona o jeden rok od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W każdym z trzech lat budżetowych 
następujących po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, co najmniej 8 
mln EUR wydatków operacyjnych 
rezerwuje się na szkolenia, jak opisano w 
rozdziale III.

skreślony
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Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie zastępuje i 
uchyla decyzję Rady 2009/371/WSiSW 
oraz decyzję Rady 2005/681/WSiSW.

Niniejsze rozporządzenie zastępuje i 
uchyla decyzję Rady 2009/371/WSiSW.

Odesłania do uchylonych decyzji 
odczytuje się jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia.

Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje 
się jako odesłania do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie legislacyjne środki 
wdrażające wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW oraz decyzji Rady 
2005/681/WSiSW uchyla się z mocą od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Wszystkie legislacyjne środki 
wdrażające wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW uchyla się z mocą od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es
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Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie nielegislacyjne środki 
wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (Europol) oraz 
decyzji Rady 2005/681/WSiSW 
ustanawiającej CEPOL wciąż obowiązują 
po dniu [data rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia], o ile zarząd 
Europolu nie podjął innej decyzji w 
ramach wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Wszystkie nielegislacyjne środki 
wykonawcze do decyzji Rady 
2009/371/WSiSW ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (Europol) wciąż 
obowiązują po dniu [data rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia], o 
ile zarząd Europolu nie podjął innej decyzji 
w ramach wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie wszelkich odwołań do CEPOL, gdyż sprawozdawca uważa, że fuzja 
Europol-Cepol nie ma uzasadnienia.
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UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

Europejski Urząd Policji (Europol) został pierwotnie utworzony w dniu 26 lipca 1995 r. 
na mocy konwencji, jedynego instrumentu dostępnego wówczas na mocy Traktatu o Unii 
Europejskiej, która wymagała ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie, aby wejść 
w życie. Taki mechanizm zakładał, że wszelkie zmiany konwencji o Europolu są możliwe 
jedynie za pośrednictwem „protokołu“, instrumentu, który należało przedstawić do ratyfikacji 
parlamentom narodowym. 

Aby udoskonalić działanie Europolu, w latach 2000–2003 ratyfikowano trzy protokoły. 
Protokoły te weszły w życie w okresie od 29 marca do 18 kwietnia 2007 r. Była to procedura 
szczególnie długotrwała i złożona. Pokazuje to, do jakiego stopnia trudne – lub wręcz 
niemożliwe – było szybkie przyjęcie ogólnych ram działania Europolu, aby sprostać nagłym 
sytuacjom wymagającym przyznania nowych kompetencji.

Europol potrzebował instrumentu prawnego pozwalającego na poprawę jego zdolności reakcji 
w celu walki z przestępczością o coraz bardziej zglobalizowanym charakterze. Dzięki wejściu 
w życie traktatu z Amsterdamu Europejski Urząd Policji został przekształcony w Agencję 
Europejską z budżetem i pracownikami wspólnotowymi. W tym celu w dniu 6 kwietnia 
2009 r. Rada zatwierdziła decyzję o utworzeniu Europejskiego Urzędu Policji, uchylającą 
poprzednią konwencję o Europolu.

Wejście w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 roku oznaczało uznanie praw 
Parlamentu Europejskiego do współdecydowania. Art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, że Parlament Europejski i Rada ustalają w drodze rozporządzenia, 
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, strukturę, sposób funkcjonowania, zakres 
działań i kompetencje Europolu.

Zadaniem Europolu zgodnie z art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest: 
„wspieranie i wzmacnianie działań organów policyjnych i innych organów ścigania państw 
członkowskich, jak również ich wzajemnej współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu 
poważnej przestępczości dotykającej dwóch lub więcej państw członkowskich, terroryzmu 
oraz form przestępczości naruszających wspólny interes objęty polityką Unii. Europol ułatwia 
wymianę informacji między organami ścigania państw członkowskich i dostarcza analizy 
dotyczące przestępczości, które ułatwiają krajowym siłom policyjnym prowadzenie 
dochodzeń transgranicznych“.

Rada Europejska w programie sztokholmskim „Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra 
i ochrony obywateli“ wezwała Europol do tego, aby stał się „centrum wymiany informacji 
między organami ścigania państw członkowskich, dostawcą usług i platformą dla organów 
ścigania”. Wraz z przyjęciem tego rozporządzenia program sztokholmski będzie mógł 
osiągnąć jeden ze swoich celów i priorytetów.

Mając na uwadze:
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- opinię wielokrotnie wyrażaną przez większość grup politycznych reprezentowanych 
w Parlamencie Europejskim,

- wystąpienia ustne w Parlamencie Europejskim i komunikaty pisemne przewodniczących 
zarządów CEPOL-u i Europolu,

- opinie dyrektorów Europolu i CEPOL-u wyrażone w Parlamencie Europejskim,

- opinię większości państw członkowskich wyrażoną na forum Rady ds. WSiSW w dniu 
7 czerwca 2013 r.,

z których wszystkie były przeciwne połączeniu Europolu i CEPOL-u.

Sprawozdawca, podzielający cytowane opinie referencyjne, uznaje, że rozporządzenie 
w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) uchylające decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW 
powinno odnosić się wyłącznie do Europejskiego Urzędu Policji Europol, a zatem 
w niniejszym wniosku ustawodawczym należy przewidzieć uchylenie wyłącznie 
w odniesieniu do decyzji 2009/371/WSiSW.

W ostatniej dekadzie zaobserwowano wzrost przestępczości poważnej i zorganizowanej na 
terenie Unii Europejskiej, jak również zróżnicowanie form, które przybiera przestępczość. 
Według oceny przeprowadzonej przez Europol na temat zagrożenia przestępczością poważną 
i zorganizowaną w Unii Europejskiej w roku 2013 (SOCTA 2013) „poważna i zorganizowana 
przestępczość to zjawisko coraz bardziej złożone i dynamiczne, które pozostaje znaczącym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu UE“. Badanie podkreśla także, że „skutki 
globalizacji w społeczeństwie i przedsiębiorstwach również umożliwiły pojawienie się 
nowych istotnych zmian w działalności przestępczej, w której ramach sieci przestępcze 
wykorzystują luki prawne, internet i warunki związane z kryzysem gospodarczym, aby 
uzyskać nielegalne korzyści przy jednoczesnym ponoszeniu niskiego ryzyka“. Internet jest 
wykorzystywany do organizowania i przeprowadzania działań przestępczych, gdyż służy jako 
narzędzie komunikacji, rynek, platforma rekrutacji i świadczenia usług finansowych. Ponadto 
umożliwia nowe formy cyberprzestępczości i oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych, jak 
również rozpowszechnianie materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. 

W związku ze zmianą sposobu działania przestępców zorganizowanych w Unii Europejskiej, 
należy podkreślić, że obecnie zorganizowane grupy przestępcze dążą do maksymalizacji 
swoich zysków, a w tym celu popełniają wiele przestępstw, takich jak handel ludźmi, handel 
narkotykami i bronią palną, przestępstw finansowych, takich jak korupcja, oszustwa czy 
pranie pieniędzy, oraz cyberprzestępczość. Wszystkie te przestępstwa stanowią nie tylko 
zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego i gospodarczego obywateli europejskich, lecz także 
generują nielegalne korzyści wzmacniające władzę sieci przestępczych i pozbawiają władze 
publiczne koniecznie potrzebnych dochodów. Terroryzm pozostaje istotnym zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ponieważ społeczeństwa europejskie wciąż są narażone na 
ataki terrorystyczne. 

Wśród trosk obywateli europejskich na piątym miejscu znajduje się przestępczość. Dotyka ich 
także cyberprzestępczość, której szybki wzrost może podważyć zaufanie do usług 
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świadczonych przez internet i powodować istotne straty w gospodarce Unii Europejskiej. 
Dlatego w dniu 11 stycznia 2013 r. powołano Europejskie Centrum ds. Walki 
z Cyberprzestępczością (EC3), zależne od Europejskiego Urzędu Policji, jako instrument 
koordynacji w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości.
Z wyżej wymienionych przyczyn konieczne jest dysponowanie Europejskim Urzędem Policji, 
który byłby skuteczny i efektywny we współpracy i w wymianie informacji.

2. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. CEL I TREŚCI

Złożony wniosek jasno określa zakres działania Europolu, jego zadania i zasady współpracy 
z państwami członkowskimi. Ponadto ma na celu:

1. Dostosowanie Europolu do wymogów traktatu lizbońskiego poprzez ustanowienie ram 
prawnych Europolu w rozporządzeniu oraz wprowadzenie mechanizmu kontroli działań 
Europolu przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe.

2. Poprawę zarządzania Europolem tak, aby zwiększyć jego skuteczność.

3. Wyposażenie Europolu w bardziej solidną strukturę w dziedzinie ochrony danych przez 
przekazanie Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych odpowiedzialności za w pełni 
niezależny nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Europolu.

4. Wzmocnienie wymiany informacji.

Rozporządzenie zapewnia osiągnięcie tych celów w opisany poniżej sposób:

3.1. Dostosowanie Europolu do traktatu lizbońskiego i kontrola parlamentarna

Rozporządzenie gwarantuje, że działalność Europolu podlega kontroli ze strony 
demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli UE. Proponowane przepisy są zgodne z 
komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie procedur kontroli nad działaniami Europolu 
przez Parlament Europejski, w której uczestniczą parlamenty narodowe.

Wspomnianą kontrolę parlamentarną szczegółowo opisuje art. 53 niniejszego rozporządzenia, 
chociaż jest ona też wspomniana w licznych odniesieniach znajdujących się w części 
normatywnej.

Mechanizm kontroli działań Europolu przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe 
będzie działał za pośrednictwem komórki kontroli parlamentarnej o niewielkiej, 
wyspecjalizowanej strukturze, utworzonej przez właściwą komisję Parlamentu Europejskiego 
(Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – LIBE), wraz 
z przedstawicielem komisji spraw wewnętrznych lub innej, analogicznej komisji każdego 
z parlamentów narodowych państw członkowskich. Wspomniana kontrola zawsze będzie 
miała miejsce w siedzibie Parlamentu Europejskiego, zwoływać ją będzie przewodniczący 
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odpowiedniej Komisji Parlamentu Europejskiego (LIBE), a współprzewodniczyć jej będą 
przewodniczący Komisji LIBE i przedstawiciel parlamentu narodowego państwa 
członkowskiego sprawującego w tym czasie prezydencję w Radzie.

Na forum tej komórki kontroli parlamentarnej będą przedstawiane i dyskutowane:

- skonsolidowane sprawozdanie roczne z działań Europolu, 
- roczny i wieloletni program prac; oraz
- sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat działań 
związanych z nadzorem nad Europolem.

Ponadto ta sama struktura będzie mogła zaprosić kandydata wybranego do objęcia stanowiska 
dyrektora wykonawczego Europolu do składania oświadczeń i informowania o pełnionych 
funkcjach.

Wspomniany wcześniej art. 53 stanowi, że przewodniczący zarządu i dyrektor wykonawczy 
powinni stawić się przed komórką kontroli parlamentarnej na wniosek tej ostatniej w celu 
przedyskutowania kwestii związanych z Europolem. Podobnie Parlament Europejski 
i parlamenty narodowe powinny otrzymać do własnej wiadomości oceny zagrożenia, analizy 
strategiczne i ogólne sprawozdania sytuacyjne dotyczące celu Europolu oraz wyniki badań 
i ocen zleconych przez Europol.

Należy jednak pamiętać o tym, że Parlament Europejski ma obowiązek wykonywania swoich 
zadań organu władzy budżetowej; w szczególności otrzymuje i przedstawia w siedzibie 
Parlamentu stan prognoz oraz sprawozdania z zarządzania budżetowego i finansowego, 
a także udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium w związku z wykonaniem budżetu.

3.2. Poprawa zarządzania

Rozporządzenie poprawia zarządzanie Europolem, ponieważ wzmacnia jego skuteczność, 
racjonalizuje procedury, zwłaszcza w kwestiach związanych z zarządem i dyrektorem 
wykonawczym. Ponadto, aby zapewnić odpowiednią pracę zarządu, Komisja i państwa 
członkowskie powinny być reprezentowane przez jednego przedstawiciela każdego z nich.

Z powodu skuteczności i efektywności operacyjnej wykazanej przez lata doświadczeń 
członkami zarządu reprezentującymi państwa członkowskie w dalszym ciągu pozostaną 
szefowie policji z każdego z państw członkowskich lub osoby mianowane przez każde 
z państw członkowskich na podstawie doświadczenia w zarządzaniu jednostkami policji 
i znajomości dziedziny współpracy policyjnej, przy czym państwo członkowskie ma prawo 
do wskazania zastępcy, który będzie mógł działać w imieniu członka pod nieobecność tego 
ostatniego. Wśród zadań zarządu znajduje się przyjmowanie co roku programu prac na 
następny rok, wieloletniego programu prac, rocznego budżetu Europolu, skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania z działań i norm finansowych mających zastosowanie wobec 
Europolu. Należy podkreślić, że będzie on odpowiadał za mianowanie dyrektora 
wykonawczego wybranego z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanej przez 
komitet złożony z przedstawiciela Komisji w zarządzie oraz dwóch innych członków zarządu.

Ponadto zarząd będzie podejmował decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem 
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szczególnych wypadków, co ułatwi ich podejmowanie i zapewni większą operacyjność 
i szybkość.

W celu zapewnienia skutecznego codziennego funkcjonowania Europolu dyrektor 
wykonawczy jest jego przedstawicielem prawnym i zarządcą. Dyrektor wykonawczy jest 
całkowicie niezależny w wykonywaniu wszystkich swoich obowiązków i dopilnowuje, aby 
Europol wykonywał zadania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności 
dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów budżetowych 
i dokumentów z zakresu planowania przedkładanych do decyzji zarządu, wdrażających 
roczny i wieloletni program prac Europolu, oraz innych dokumentów z zakresu planowania.

Rozporządzenie stanowi, że jednostka krajowa Europolu gwarantuje poszanowanie i broni 
interesów narodowych w Europolu, przez co jednostka krajowa zostaje utrzymana jako punkt 
kontaktowy między Europolem a właściwymi organami, gwarantując w ten sposób 
centralizację i koordynację całości współpracy państw członkowskich z Europolem i za jego 
pośrednictwem oraz zapewniając tym samym spójną odpowiedź państwa członkowskiego na 
żądania Europolu.

3.3. Solidniejsza struktura w dziedzinie ochrony danych

Wzmacnia się system ochrony danych mający zastosowanie do działań Europolu.

• Pojawia się postać w pełni niezależnego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. 
Posiada on ważne uprawnienia, takie jak obsługa i rozpatrywanie skarg, zapewnienie 
stosowania postanowień niniejszego rozporządzenia i nadzór nad jego przestrzeganiem, 
doradzanie Europolowi we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, prowadzenie rejestru operacji i dokonywanie wcześniejszej kontroli zgłoszonych 
mu działań związanych z przetwarzaniem danych.
• Przetwarzanie danych osobowych ofiar, świadków, osób spoza grona podejrzanych 
oraz małoletnich jest zabronione, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Ograniczenie to 
ma również zastosowanie do danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, religijne lub przekonania, przynależność do związków zawodowych i do 
danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego (dane osobowe szczególnie chronione). 
Ponadto dane osobowe szczególnie chronione można przetwarzać jedynie wtedy, gdy 
uzupełniają one inne dane osobowe już przetwarzane przez Europol.

• Dostęp państw członkowskich do danych osobowych będących w posiadaniu 
Europolu i związanych z analizami operacyjnymi jest pośredni, oparty na systemie 
trafieniowym: anonimowe „trafienie“ jest generowane za pomocą automatycznego 
porównania, jeśli dane będące w posiadaniu państwa członkowskiego zgadzają się z tymi 
posiadanymi przez Europol. Powiązane dane osobowe lub dane dotyczące sprawy 
przekazywane są jedynie w odpowiedzi na odrębny wniosek następczy.

• W celu zwiększenia przejrzystości wzmacnia się prawo dostępu osób fizycznych do 
danych, które są w posiadaniu Europolu. Informacje, jakie Europol musi przedstawić osobie 
fizycznej składającej wniosek o dostęp do swoich danych, wymieniono w rozporządzeniu.

• We wniosku ustanowiono jasne zasady dotyczące podziału odpowiedzialności 
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w sprawach dotyczących ochrony danych, w szczególności określono, że Europol jest 
odpowiedzialny za sprawdzanie w regularnych odstępach czasu, czy dalej konieczne jest 
przechowywanie wszystkich danych osobowych.

• Obowiązek rejestrowania i dokumentowania, który dotąd obejmował tylko sam 
dostęp, zostaje rozszerzony na większy wachlarz czynności związanych z przetwarzaniem 
danych i obejmuje: gromadzenie, wprowadzanie zmian, dostęp, przekazywanie, łączenie 
i anulowanie. W celu zapewnienia lepszej kontroli nad korzystaniem z danych i jasności co do 
tego, kto je przetwarzał, rozporządzenie zabrania wprowadzania zmian w rejestrach.

• W zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania jego zadań, Europol może 
przetwarzać dane osobowe pochodzące od podmiotów prywatnych. Ponadto Europol może 
bezpośrednio otrzymywać te dane osób fizycznych, jeśli ustawodawstwo krajowe mające 
zastosowanie wobec danej osoby prywatnej pozwala na bezpośrednie przekazywanie 
wspomnianych danych organom policji. W takim przypadku Europol niezwłocznie udzieli 
wszelkich informacji, zwłaszcza danych osobowych, przedmiotowym jednostkom krajowym.

• Każda osoba fizyczna ma prawo zwrócić się do Europolu o odszkodowanie 
w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub działania niezgodnego 
z przepisami niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku Europol i państwo 
członkowskie, w którym wystąpiła szkoda, są odpowiedzialne wspólnie i solidarnie (Europol 
na podstawie art. 340 Traktatu, a państwo członkowskie – na podstawie prawa krajowego).

• Krajowe organy ochrony danych pozostają jednak właściwe do nadzoru 
wprowadzania, odzyskiwania i wszelkiego przekazywania Europolowi danych osobowych 
przez zainteresowane państwo członkowskie. Pozostają również odpowiedzialne za 
sprawdzanie, czy takie wprowadzanie, odzyskiwanie lub przekazywanie narusza prawa 
osoby, której dane dotyczą.

• W rozporządzeniu wprowadzono elementy „wspólnego nadzoru” nad danymi 
przekazywanymi Europolowi i przetwarzanymi przez Europol. W konkretnych kwestiach 
wymagających zaangażowania poszczególnych państw oraz w celu zapewnienia spójnego 
stosowania niniejszego rozporządzenia w całej Unii Europejskiej, Europejski Inspektor 
Ochrony Danych i krajowe organy nadzorcze, działając w ramach swoich kompetencji, 
powinny również ze sobą współpracować.

3.4. Wzmocnienie wymiany informacji

Rozporządzenie zmierza do zwiększenia ilości informacji dostarczanych Europolowi przez 
państwa członkowskie. Dokonuje się tego poprzez wzmocnienie obowiązku przekazania 
przez państwa członkowskie Europolowi właściwych danych. Należy wykorzystywać w tym 
celu jednostkę krajową jako punkt kontaktowy z Europolem.

Dzięki systemowi wymiany informacji ustanowionemu w niniejszym rozporządzeniu 
osiągnięte zostają wysokie standardy ochrony danych i bezpieczeństwa danych za pomocą 
zabezpieczeń proceduralnych, jakie mają zastosowanie do poszczególnych rodzajów 
informacji. W rozporządzeniu określa się szczegółowo cele działań związanych 
z przetwarzaniem danych (kontrole krzyżowe, analizy strategiczne lub innego ogólnego 
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rodzaju analizy operacyjne w określonych przypadkach), źródła informacji i osoby mające 
dostęp do danych. Wymienia ono również kategorie danych osobowych i stron 
zainteresowanych, których dane można gromadzić, dla każdego działania związanego 
z przetwarzaniem konkretnych informacji. Gwarantuje także przestrzeganie wysokich 
standardów ochrony danych dzięki uprawnieniom przyznanym w rozporządzeniu 
Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

4. OCENA SKUTKÓW

Ocena skutków dotycząca Europolu opierała się na dwóch celach strategicznych: poprawie 
procesu przekazywania informacji do Europolu przez państwa członkowskie oraz stworzeniu 
środowiska przetwarzania danych, które umożliwi Europolowi udzielenie pełnego wsparcia 
państwom członkowskim w zapobieganiu poważnej przestępczości i terroryzmowi oraz 
zwalczaniu tych zjawisk. Jeśli chodzi o pierwszy z celów, ocenie podlegały dwa warianty: 
i) doprecyzowanie obowiązku prawnego państw członkowskich do przekazywania 
Europolowi danych, zapewnienie zachęt i mechanizmu sprawozdawczości dotyczących 
wyników poszczególnych państw członkowskich; oraz ii) przyznanie Europolowi dostępu do 
odpowiednich krajowych baz danych organów ścigania na zasadzie systemu trafieniowego. 
Jeśli chodzi o cel strategiczny związany z przetwarzaniem danych, ocenie podlegały dwa 
warianty: i) połączenie w jeden dwóch istniejących plików roboczych do celów analizy; oraz 
ii) nowe środowisko przetwarzania danych ustanawiające zabezpieczenia proceduralne 
umożliwiające wdrożenie zasad ochrony danych, ze szczególnym naciskiem na 
uwzględnienie „ochrony prywatności już w fazie projektowania“.

Zgodnie z ustaloną metodyką Komisji Europejskiej wszystkie warianty strategiczne zostały 
ocenione z pomocą grupy sterującej złożonej z przedstawicieli różnych służb pod kątem 
wpływu takich wariantów na bezpieczeństwo i na prawa podstawowe. 

Z oceny skutków wynika, że ich wdrożenie doprowadzi do dodatkowego zwiększenia 
skuteczności Europolu jako agencji, która zapewnia kompleksowe wsparcie dla 
funkcjonariuszy organów ścigania w Unii Europejskiej.

5. WPŁYW NA BUDŻET

Ostateczna liczba stanowisk oraz całkowity budżet zależą od wyników zarówno 
wewnętrznego przeglądu Komisji w zakresie zapotrzebowania agencji zdecentralizowanych 
pod względem zasobów na lata 2014–2020, jak i negocjacji dotyczących wieloletnich ram 
finansowych, w szczególności w odniesieniu do oceny „rzeczywistego zapotrzebowania” 
w kontekście takim jak obecny, który charakteryzują konkurencyjne potrzeby w stosunku 
do bardzo ograniczonych zasobów budżetowych oraz cel spełnienia zobowiązania 
do zmniejszenia liczby personelu w agencjach o 5 %.


