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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens 
organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om 
upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0173),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 88 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0094/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet 
och utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

Föredraganden uppfattar det som att sammanslagningen av Europol och Cepol inte blir av. 
Trots att båda EU-organen verkar inom polisområdet är deras mål och uppgifter mycket 
olika i samarbetet inom EU-områdena frihet, säkerhet och rättvisa. Denna förklaring gäller 
för alla följande föreslagna strykningar.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Storskaliga kriminella nätverk och 
terrorism utgör betydande hot mot såväl 
unionens inre säkerhet som medborgarnas 
säkerhet och försörjning. Tillgängliga 
hotbildsbedömningar visar att kriminella 

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

grupper blir alltmer mångsidiga och 
gränsöverskridande i sin verksamhet. 
Nationella brottsbekämpande myndigheter 
måste därför samarbeta närmare med sina 
motsvarigheter i andra medlemsstater. I 
detta sammanhang är det nödvändigt att 
utrusta Europol så att myndigheten kan 
erbjuda medlemsstater mer stöd inom 
brottsförebyggande verksamhet, analyser 
och utredningar på EU-nivå. Detta 
bekräftades också i utvärderingen av 
beslut 2009/371/RIF.

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med hänsyn till sambandet mellan 
Europols och Cepols arbetsuppgifter 
skulle en sammanslagning och 
rationaliseringen av de båda organens 
funktioner öka effektiviteten i den 
operativa verksamheten, betydelsen av 
fortbildning och effektiviteten i unionens 
polissamarbete.

utgår

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att öka Europols effektivitet som 
nav för informationsutbyte inom unionen, 
bör det fastställas tydliga skyldigheter för 
medlemsstaterna att förse Europol med de 
uppgifter som krävs för att myndigheten 
ska kunna uppfylla sina mål. Samtidigt 
som sådana skyldigheter uppfylls bör 
medlemsstaterna vara särskilt 
uppmärksamma på att tillhandahålla 
uppgifter som är relevanta i kampen mot 
brott som bedöms vara strategiska och 
operativa prioriteringar inom relevanta 
politiska instrument inrättade av unionen. 
Medlemsstaterna bör också förse Europol 
med en kopia av det bilaterala och 
multilaterala informationsutbytet med 
andra medlemsstater om brottslighet som 
omfattas av Europols mål. Samtidigt bör 
Europol öka sitt stöd till medlemsstaterna, 
och därigenom stärka det ömsesidiga 
samarbetet och informationsutbytet. 
Europol bör överlämna en årlig rapport 
till EU-institutionerna och de nationella 
parlamenten om hur mycket information 
som de enskilda medlemsstaterna förser 
myndigheten med.

(11) För att öka Europols effektivitet som 
nav för informationsutbyte inom unionen, 
bör det fastställas tydliga skyldigheter för 
medlemsstaterna att förse Europol med de 
uppgifter som krävs för att myndigheten 
ska kunna uppfylla sina mål. Samtidigt 
som sådana skyldigheter uppfylls bör 
medlemsstaterna vara särskilt 
uppmärksamma på att tillhandahålla 
uppgifter som är relevanta i kampen mot 
brott som bedöms vara strategiska och 
operativa prioriteringar inom relevanta 
politiska instrument inrättade av unionen. 
Medlemsstaterna bör också förse Europol 
med en kopia av det bilaterala och 
multilaterala informationsutbytet med 
andra medlemsstater om brottslighet som 
omfattas av Europols mål. Samtidigt bör 
Europol öka sitt stöd till medlemsstaterna, 
och därigenom stärka det ömsesidiga 
samarbetet och informationsutbytet.

Or. es

Motivering

Europol bör inte ha behörighet att granska eller bedöma medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) För att säkerställa ett effektivt 
samarbete mellan Europol och 
medlemsstaterna bör en nationell enhet 
inrättas i varje medlemsstat. Den roll som 
de nationella enheterna har inom Europol 
bör i denna förordning behållas som 
garant och försvar för de nationella
intressena inom byrån. Den nationella 
enheten bör bibehållas som kontaktpunkt 
mellan Europol och de behöriga 
myndigheterna. På så sätt kan man 
garantera en central roll och samtidigt en 
samordning av allt samarbete som 
medlemsstaterna har med och via 
Europol. Då säkerställer man en enhetlig 
respons från medlemsstaten när det gäller 
Europols ålägganden. För att säkerställa 
ett kontinuerligt, effektivt 
informationsutbyte mellan Europol och de 
nationella enheterna samt för att underlätta 
deras samarbete, bör varje nationell enhet 
utstationera minst en sambandsman vid 
Europol.

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att se till att fortbildningen av 
tjänstemän inom brottsbekämpning på 

utgår
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unionsnivå är av hög kvalitet, 
sammanhängande och konsekvent, bör 
Europol agera i linje med unionens 
politik för fortbildning av tjänstemän 
inom brottsbekämpning. Fortbildning på 
unionsnivå bör vara tillgänglig för alla 
kategorier av tjänstemän inom 
brottsbekämpning. Europol bör ansvara 
för att fortbildningen utvärderas och att 
slutsatserna av bedömningarna av 
fortbildningsbehovet ingår i planeringen 
för att minska dubbelarbete. Europol bör 
främja erkännande i medlemsstaterna av 
fortbildning som tillhandahålls på 
unionsnivå.

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Styrelsen ges nödvändiga 
befogenheter, i synnerhet för att fastställa 
budgeten, kontrollera budgetens 
genomförande, anta lämpliga finansiella 
bestämmelser och planeringsdokument, 
utarbeta öppna förfaranden för de beslut 
som ska fattas av den verkställande 
direktören för Europol, anta den årliga
verksamhetsrapporten och utse en 
verkställande direktör. Styrelsen bör utöva 
befogenheten som tillsättningsmyndigheten 
i fråga om Europols personal, också den 
verkställande direktören. 

Or. es

Motivering

Föredraganden anser att det vore olämpligt att inrätta en direktion om man ska kunna 
garantera den interna öppenheten och demokratin inom Europol.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att respektera äganderätten till och 
skyddet av uppgifter, bör medlemsstater, 
myndigheter i tredjeland och 
internationella organisationer kunna 
besluta både i vilka syften Europol får 
behandla de uppgifter som de 
tillhandahåller och begränsa åtkomsträtten 
till dem.

(21) För att respektera äganderätten till och 
skyddet av uppgifter, bör medlemsstater, 
myndigheter i tredjeland och 
internationella organisationer kunna 
besluta både i vilka syften Europol får 
behandla de uppgifter som de 
tillhandahåller och begränsa åtkomsträtten 
till dem. Denna begränsning bidrar till 
öppenhet och rättslig säkerhet, vilket är av 
stor vikt inom polissamarbetet.

Or. es

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att säkerställa den operativa 
effektiviteten, bör Europol i den mån 
arbetsuppgifterna kräver, ha rätt att utväxla 
uppgifter (med undantag för 
personuppgifter) med unionens övriga 
organ, brottsbekämpande myndigheter, 
brottsbekämpande fortbildningsinstitut i 
tredjeland och internationella 
organisationer. Eftersom bolag, företag, 
branschorganisationer, icke-statliga 
organisationer och andra privata aktörer 
besitter sakkunskap och uppgifter med som 
direkt kan användas för att förebygga och 
bekämpa allvarlig brottslighet och 
terrorism, bör Europol också kunna utväxla 
sådana uppgifter med privata aktörer. För 

(25) För att säkerställa den operativa 
effektiviteten, bör Europol i den mån 
arbetsuppgifterna kräver, ha rätt att utväxla 
uppgifter (med undantag för 
personuppgifter) med unionens övriga 
organ, brottsbekämpande myndigheter i 
tredjeland och internationella 
organisationer. Eftersom bolag, företag, 
branschorganisationer, icke-statliga 
organisationer och andra privata aktörer 
besitter sakkunskap och uppgifter med som 
direkt kan användas för att förebygga och 
bekämpa allvarlig brottslighet och 
terrorism, bör Europol också kunna utväxla 
sådana uppgifter med privata aktörer. Den 
eller de nationella enheter som berörs bör 
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att förebygga och bekämpa it-brottslighet 
med anknytning till problem med nätverk 
och it-säkerhet, bör Europol, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
åtgärder för att säkerställa en hög 
gemensam nivå av nät- och 
informationssäkerhet i hela unionen, 
samarbeta med de nationella myndigheter 
som ansvarar för säkerheten inom nätverk 
och informationssystem och utväxla 
uppgifter med dessa, med undantag för 
personuppgifter.

alltid ha vetskap om informationsutbytet. 
I det fall att den information som ska 
utväxlas uttryckligen berör en 
medlemsstat eller vissa institutioner eller 
organ bör styrelsen vara informerad och 
avge ett yttrande om det. För att förebygga 
och bekämpa it-brottslighet med 
anknytning till problem med nätverk och 
it-säkerhet, bör Europol, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
åtgärder för att säkerställa en hög 
gemensam nivå av nät- och 
informationssäkerhet i hela unionen, 
samarbeta med de nationella myndigheter 
som ansvarar för säkerheten inom nätverk 
och informationssystem och utväxla 
uppgifter med dessa, med undantag för 
personuppgifter.

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Europol bör ha rätt att utväxla 
personuppgifter med unionens övriga 
organ i den mån myndighetens 
arbetsuppgifter kräver.

(26) Europol bör ha rätt att utväxla 
personuppgifter med unionens övriga 
organ i den mån myndighetens 
arbetsuppgifter kräver. Europeiska 
datatillsynsmannen stöder en begränsning 
av detta informationsutbyte till personer 
som har begått eller som man misstänker 
kan komma att begå brott inom Europols 
behörighet.

Or. es



PE513.116v01-00 16/81 PR\938283SV.doc

SV

Motivering

Det är nödvändigt att begränsa Europols befogenhet att utväxla personuppgifter med 
unionens övriga organ, så att den endast gäller personer som har begått eller som man 
misstänker kan komma att begå brott inom Europols behörighet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Med tanke på byråns särskilda 
karaktär bör den ha särskilda 
bestämmelser som säkerställer 
personuppgiftsskyddet. Dessa bör inte i 
något fall vara underordnade de 
allmänna bestämmelser som gäller för EU 
och dess organ. Reformer av de allmänna 
bestämmelserna om personuppgiftsskydd 
bör dock tillämpas på Europol så snart 
som möjligt,
– dock senast två år efter det att de nya 
allmänna bestämmelserna har trätt i 
kraft;
– denna anpassning av lagstiftningen 
mellan Europols särskilda bestämmelser 
och EU:s bestämmelser om 
personuppgiftsskydd bör slutföras inom 
två år från det att man upprättar alla 
bestämmelser för ändamålet.

Or. es

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Med tanke på vilken karaktär 
Europols uppdrag har och den 
verkställande direktörens roll, kan denne 

(50) Med tanke på vilken karaktär 
Europols uppdrag har och den 
verkställande direktörens roll, ska denne 
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uppmanas att göra ett uttalande inför eller 
besvara frågor från det berörda utskottet i 
Europaparlamentet innan han utses, 
liksom inför varje förlängning av 
förordnandet. Den verkställande direktören 
bör även lägga fram årsrapporten för 
Europaparlamentet och rådet. Dessutom 
bör Europaparlamentet ha möjlighet att 
uppmana den verkställande direktören att 
rapportera om hur uppgifterna utförts.

uppmanas att göra ett uttalande inför eller 
besvara frågor från den parlamentariska 
kontrollgruppen innan han utses, liksom 
inför varje förlängning av förordnandet. 
Den verkställande direktören bör även 
lägga fram årsrapporten för nämnda 
parlamentsgrupp och rådet. Dessutom bör 
Europaparlamentet ha möjlighet att 
uppmana den verkställande direktören att 
rapportera om hur uppgifterna utförts.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt nämns att man i 
bestämmelserna bör införa den parlamentariska kontroll som Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten ska utföra. I detta syfte ska man upprätta en parlamentarisk 
kontrollgrupp, vilket kommer att regleras i artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es



PE513.116v01-00 18/81 PR\938283SV.doc

SV

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande av Europeiska unionens byrå för 
samarbete och fortbildning inom 

brottsbekämpning

Inrättande av Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning

1. En EU-byrå för samarbete och 
fortbildning inom brottsbekämpning 
(Europol) inrättas härmed för att förbättra 
det ömsesidiga samarbetet mellan de 

1. En EU-byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) inrättas 
härmed för att stödja och stärka insatserna 
hos medlemsstaternas polismyndigheter 
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brottsbekämpande myndigheterna inom 
Europeiska unionen i syfte att stärka och 
stödja deras insatser samt för att 
tillhandahålla en sammanhängande 
europeisk fortbildningspolitik.

och andra brottsbekämpande 
myndigheter, liksom det ömsesidiga 
samarbetet dem emellan, för att förebygga 
sådan grov brottslighet som drabbar två 
eller fler medlemsstater, terrorism och 
sådan brottslighet som skadar ett 
gemensamt intresse inom ramen för EU:s 
politik.

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till Cepol eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europol ska samarbeta med en enda 
nationell enhet i varje medlemsstat, vilken 
ska inrättas eller utses i enlighet med 
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artikel 7.

Or. es

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: samtliga polismyndigheter 
och andra brottsbekämpande myndigheter
i medlemsstaterna som enligt nationell 
lagstiftning är ansvariga för att förebygga 
och bekämpa brott.

(a) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: de polismyndigheter och 
andra myndigheter som ska upprätthålla 
lagen i medlemsstaterna som enligt
respektive nationell lagstiftning är 
ansvariga för att förebygga och bekämpa 
de brott som ligger inom Europols 
behörighet.

Or. es

Motivering

Den nya definitionen är vidare och kan därför omfatta alla behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) analys: insamling, behandling eller 
användning av uppgifter i syfte att bistå 
brottsutredningar

(b) analys: insamling, behandling eller 
användning av uppgifter i syfte att bistå 
brottsutredningar, liksom för att kunna 
utföra de uppgifter som fastställs i 
artikel 4.

Or. es
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Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga termen ”analys” eftersom den inte bara kan avse hjälp vid 
brottsutredningar, utan även kan innebära en möjlighet till individuell analys såsom 
exempelvis sker inom ramen för Socta eller TE-SAT.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UPPGIFTER MED KOPPLING TILL 
BROTTSBEKÄMPANDE SAMARBETE

UPPGIFTER

Or. es

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter
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1. Europol är EU:s organ med ansvar för 
följande uppgifter i enlighet med denna 
förordning:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utan dröjsmål meddela 
medlemsstaterna om uppgifter som berör 
dem och om eventuella samband mellan 
olika brott.

(b) Utan dröjsmål meddela 
medlemsstaterna, via Europols nationella 
enheter, om uppgifter som berör dem och 
om eventuella samband mellan olika brott.

Or. es

Motivering

Införande av de nationella enheterna eftersom de är kontaktpunkterna mellan Europol och 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

j) Förse de unionsorgan som inrättats i 
enlighet med avdelning V i fördraget och 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) med underrättelser när så krävs, för 
att de ska kunna utföra sina uppgifter och 
vid samtycke från den stat som kommer 
att påverkas av denna underrättelse.

Or. es

Motivering

När det gäller underrättelser ska man alltid kräva samtycke från den stat som kommer att 
påverkas av dem.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Underlätta utredningar i 
medlemsstaterna, särskilt genom att 
översända all relevant information till de 
nationella enheterna.

Or. es

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europol får, inom de gränser som 2. Europol får, inom de gränser som 
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fastställs genom lagstiftningen i de
medlemsstater där den gemensamma 
utredningsgruppen är verksam, delta i all 
verksamhet och allt utbyte av uppgifter 
med samtliga medlemmar i den 
gemensamma utredningsgruppen.

fastställs genom lagstiftningen i de 
medlemsstater där den gemensamma 
utredningsgruppen är verksam, delta i all 
verksamhet och allt utbyte av uppgifter 
med samtliga medlemmar i den 
gemensamma utredningsgruppen. 
Europols tjänstemän får inte delta i 
brottsbekämpande åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska besluta om 
Europols deltagande i en gemensam 
utredningsgrupp. De ska även sätta 
samman gruppen och upprätta ett 
dokument som ska undertecknas av 
Europols verkställande direktör och 
bifogas motsvarande avtal om 
upprättandet av en gemensam 
utredningsgrupp.

Or. es

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I den bilaga som nämns i ovanstående 
punkt ska man fastställa de villkor för 
deltagande som gäller för 
Europols tjänstemän i den gemensamma 
utredningsgruppen, däribland 
bestämmelser om tjänstemännens 
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behörighet och immunitet och de 
skyldigheter som eventuella 
oegentligheter medför.

Or. es

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. De av Europols tjänstemän som deltar 
i en gemensam utredningsgrupp ska, med 
hänsyn till de överträdelser som de kan bli 
föremål för eller komma att begå, 
omfattas av den nationella lagstiftning 
som gäller i den medlemsstat som den 
gemensamma utredningsgruppen är 
verksam i och som ska gälla de deltagare i 
den gemensamma utredningsgruppen som 
utför motsvarande uppgifter i denna 
medlemsstat.

Or. es

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. De av Europols tjänstemän som ingår 
i en gemensam utredningsgrupp ska 
kunna utbyta information från 
Europols system för uppgiftslagring med 
deltagarna i utredningsgruppen. När det 
gäller direktkontakter ska Europol, i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 7, 
samtidigt informera Europols nationella 
enheter om vilka medlemsstater som ingår 
i den gemensamma utredningsgruppen 
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och vilka medlemsstater som har 
tillhandahållit informationen.

Or. es

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. De underrättelser som en 
Europol-tjänsteman erhåller under det att 
denne ingår i en gemensam 
utredningsgrupp ska kunna införas i 
något av Europols system för 
uppgiftslagring, via Europols nationella 
enheter, i samförstånd med och på ansvar 
av den behöriga myndighet som har 
tillhandahållit dem.

Or. es

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

Betoning av de nationella enheterna eftersom de utgör kontaktpunkten mellan Europol och 
medlemsstaterna. Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden 
anser att sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europol får samarbeta direkt med 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna i 
enskilda utredningar. I detta fall ska 
Europol utan dröjsmål underrätta den 
nationella enheten, tillhandahålla kopior av 
eventuella uppgifter som utväxlats i 
direktkontakter mellan Europol och de 
respektive behöriga myndigheterna.

4. Europol får samarbeta direkt med 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
inom ramen för enskilda utredningar 
under förutsättning att denna 
direktkontakt innebär ett mervärde för 
utredningens syfte. Europol ska i förväg
underrätta den nationella enheten om 
denna nödvändighet och snarast möjligt
tillhandahålla kopior av eventuella 
uppgifter som utväxlats till följd av denna
direktkontakt.

Or. es

Motivering

Det är positivt att Europol kan samarbeta direkt med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter men man får aldrig glömma att Europol, innan samarbetet inleds, ska meddela 
den nationella enheten, som utgör kontaktpunkt mellan Europol och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 - inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska via sin nationella 
enhet eller en behörig myndighet i en 
medlemsstat särskilt

De nationella enheternas funktion ska 
vara att

(a) förse Europol med de uppgifter som 
krävs för att byrån ska kunna uppfylla sina 
mål. I detta ingår att utan dröjsmål förse 

(a) på eget initiativ förse Europol med de
underrättelser och uppgifter som krävs för 
att byrån ska kunna utföra sina uppgifter 
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Europol med uppgifter om 
brottslighetsområden som prioriteras av 
unionen. Det omfattar också att 
tillhandahålla en kopia av bilaterala eller 
multilaterala utbyten med en eller flera 
andra medlemsstater i den mån som 
utbytet avser brottslighet som omfattas av 
Europols mål.

samt tillhandahålla information, 
uppgifter och råd när Europol behöver 
det.

Utan att det påverkar medlemsstaternas 
ansvar för att upprätthålla lag och 
ordning och skydda den inre säkerheten 
ska en nationell enhet inte vara skyldig att 
i ett konkret fall överföra information 
eller underrättelser om det skulle medföra 
att
i) viktiga nationella säkerhetsintressen 
skadas,
ii) resultatet av pågående utredning eller 
en persons säkerhet äventyras, eller
iii) uppgifter som härrör från särskilda 
underrättelseorganisationer eller särskild 
underrättelseverksamhet inom området 
för statens säkerhet lämnas ut.

Or. es

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) öka medvetenheten om Europols 
verksamhet.

utgår

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna är redan medvetna om nyttan av Europols befogenheter och de nationella 
enheterna behöver därför inte öka medvetenheten om byråns verksamhet.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) begära sådan relevant information 
från Europol som kan underlätta de 
utredningar som de utsedda behöriga 
myndigheterna utför,

Or. es

Motivering

Det är viktigt att inkludera att de nationella enheterna kan begära information från Europol 
om sådant som är relevant för enheternas utredningar. Därmed förstärks det ömsesidiga 
samarbetet mellan Europol och medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) säkerställa effektiv kommunikation 
och ett gott samarbete mellan alla 
behöriga myndigheter,

Or. es

Motivering

I enlighet med artikel 7.4 ska de nationella enheterna säkerställa effektiv kommunikation och 
ett gott samarbete mellan alla behöriga myndigheter eftersom de utgör kontaktpunkten mellan 
Europol och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) i enlighet med nationell lagstiftning 
utvärdera underrättelser och uppgifter för 
de behöriga myndigheternas räkning och 
översända detta material till dem,

Or. es

Motivering

Ytterligare en uppgift som förstärker de nationella enheternas roll som kontaktpunkt mellan 
Europol och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) säkerställa att allt informationsutbyte 
mellan Europol och dem själva sker enligt 
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lag.

Or. es

Motivering

Denna nya behörighet bidrar till att förstärka det gedigna system för uppgiftsskydd som 
denna förordning upprättar.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Varje år ska Europol utarbeta en 
rapport om kvantiteten och kvaliteten på 
de uppgifter som tillhandahålls av varje 
medlemsstat enligt punkt 5 a och om den 
nationella enhetens resultat. Årsrapporten 
ska skickas till Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen och de nationella 
parlamenten.

utgår

Or. es

Motivering

Europol bör inte ha behörighet att granska eller bedöma medlemsstaterna.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sambandsmännen ska delta i utbytet av
information mellan Europol och deras 
respektive medlemsstater.

3. Sambandsmännen ska överföra
information från sina nationella enheter 
till Europol och vice versa.

Or. es
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Motivering

I enlighet med de andra artiklarna är det nödvändigt att i den här artikeln förtydliga att 
kontaktpunkten mellan medlemsstaterna och Europol utgörs av de nationella enheterna.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sambandsmännen ska delta i utbytet av 
information mellan deras respektive 
medlemsstater och sambandsmännen från 
andra medlemsstater i enlighet med 
nationell lagstiftning. Europols 
infrastruktur kan, i enlighet med nationell 
lagstiftning, utnyttjas till sådana bilaterala 
utbyten också för att täcka brott som inte 
omfattas av Europols mål.

4. Sambandsmännen ska delta i utbytet av 
information mellan deras respektive 
medlemsstater och sambandsmännen från 
andra medlemsstater, tredjeland, 
EU-organ eller internationella 
organisationer i enlighet med nationell 
lagstiftning. Europols infrastruktur kan, i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
utnyttjas till sådana bilaterala utbyten 
också för att täcka brott som inte omfattas 
av Europols mål.

Or. es

Motivering

Bilaterala utbyten mellan medlemsstaternas sambandsmän, EU-organ, internationella 
organisationer och tredjeländer är för närvarande vanliga, och man behöver upprätta en 
rättslig grund för att fortsättningsvis kunna genomföra dem.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Kapitel III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

UPPGIFTER RÖRANDE 
FORTBILDNING AV TJÄNSTEMÄN 

INOM BROTTSBEKÄMPNING

utgår

Artikel 9
Europolakademin

1. Europolakademin, som genom denna 
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förordning inrättas som en avdelning 
inom Europol, ska stödja, utveckla, 
genomföra och samordna utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning 
främst på områdena bekämpning av 
allvarlig brottslighet som berör två eller 
flera medlemsstater och terrorism, 
hantering av situationer som innebär en 
hög risk för den allmänna ordningen och 
idrottsevenemang, strategisk planering 
och ledning av icke-militära EU-uppdrag, 
ledarskap inom brottsbekämpning samt 
språkfärdigheter, i första hand i följande 
syften:
(a) Öka medvetenheten och kunskapen 
om 
i) internationella instrument och 
EU-instrument med avseende på 
samarbete inom brottsbekämpning, 
ii) unionens organ, särskilt Europol, 
Eurojust och Frontex och deras funktion 
och roller, 
iii) juridiska aspekter av samarbetet 
mellan rättsvårdande myndigheter och 
praktiska kunskaper om tillgång till 
informationskanaler. 
(b) Uppmuntra utvecklingen av regionalt 
och bilateralt samarbete mellan 
medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna och tredje länder.
(c) Hantera särskilda straffrättsliga eller 
polisiära tematiska områden, där 
utbildning på unionsnivå kan tillföra ett 
mervärde.
(d) Utarbeta särskilda gemensamma 
kursplaner för tjänstemän inom 
brottsbekämpning för att utbilda dem 
inför deltagande i unionens civila 
uppdrag.
(e) Bistå medlemsstaterna i bilateral 
brottsbekämpande kapacitetsuppbyggnad 
i tredjeland. 
(f) Utbilda fortbildare och bidra till att 
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förbättra och utbyta god inlärningspraxis.
2. Europolakademin ska utveckla och 
regelbundet uppdatera pedagogiska 
verktyg och metoder samt tillämpa dessa 
med avseende på livslångt lärande att 
stärka färdigheterna bland tjänstemän 
inom brottsbekämpning. 
Europolakademin ska utvärdera 
resultaten av dessa åtgärder i syfte att 
förbättra kvaliteten, samstämmigheten 
och effektivitet i framtida åtgärder. 

Artikel 10
Uppgifter för Europolakademin

1. Europolakademin ska utarbeta 
analyser av det fleråriga strategiska 
utbildningsbehovet och av de fleråriga 
utbildningsprogrammen.
2. Europolakademin ska utveckla och 
genomföra utbildning samt utarbeta 
fortbildningsprodukter, som kan 
inbegripa 
(a) kurser, seminarier, konferenser, 
webbaserad inlärning och e-lärande,
(b) gemensamma kursplaner för att öka 
medvetenheten, täppa till luckor eller 
underlätta en gemensam hållning i fråga 
om gränsöverskridande kriminella 
företeelser,
(c) utbildningsmoduler som är anpassade 
till de successiva faser eller 
komplexitetsnivåer som respektive 
målgrupp behöver, och inriktade på 
antingen ett avgränsat geografiskt område 
eller vissa brottsliga handlingar som 
tematiskt område eller bestämda 
yrkeskvalifikationer,
(d) utbytes- och stödprogram för 
tjänstemän inom brottsbekämpning i 
samband med fortbildning inriktad på 
operativt arbete.
3. För att säkerställa en 
sammanhängande europeisk 
fortbildningspolitik till stöd för civila 
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uppdrag och kapacitetsuppbyggnad i 
tredjeland ska Europolakademin
(a) bedöma effekterna av befintlig 
unionsrelaterad fortbildning om politiska 
insatser och initiativ inom 
brottsbekämpning,
(b) utveckla och tillhandahålla utbildning 
för att förbereda medlemsstaternas 
tjänstemän inom brottsbekämpning inför 
deltagande i civila uppdrag, bl.a. genom 
att göra det möjligt för dem att tillägna sig 
tillräckliga språkkunskaper,
(c) utforma och genomföra utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning i 
tredjeland, särskilt från de länder som är 
kandidater för anslutning till EU,
(d) förvalta unionens särskilda yttre 
bistånd för att hjälpa tredjeland att bygga 
upp sin kapacitet på relevanta 
politikområden i enlighet med unionens 
fastställda prioriteringar.
4. Europolakademin ska främja det 
ömsesidiga erkännandet av fortbildning 
inom brottsbekämpning i 
medlemsstaterna och därmed 
sammanhängande befintliga europeiska 
kvalitetsstandarder.

Artikel 11
Forskning som är relevant för 

fortbildning
1. Europolakademin ska bidra till 
utveckling av forskning som är relevant 
för fortbildningsåtgärder som omfattas av 
detta kapitel. 
2. Europolakademin ska främja och verka 
för ett partnerskap med såväl EU-organ 
som offentliga och privata akademiska 
institutioner och ska uppmuntra 
skapandet av starkare partnerskap mellan 
universitetsvärlden och institut med 
inriktning på fortbildning inom 
brottsbekämpning i medlemsstaterna.

Or. es
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Motivering

Strykning av alla hänvisningar till fortbildning eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte kommer att bli av. Därför stryks hela 
kapitel III.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 12 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Eftersom en vetenskaplig kommitté ska inrättas under förutsättning av att Europol och Cepol 
slås samman och föredraganden anser att denna sammanslagning inte kommer att ske, bör 
led c utgå.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 12 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Föredraganden anser att det vore olämpligt att inrätta en direktion om man ska kunna 
garantera den interna öppenheten och demokratin inom Europol.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat och två företrädare för 
kommissionen, alla med rösträtt.

1. Styrelsen ska bestå av en företrädare för 
varje medlemsstat och en företrädare för 
kommissionen, alla med rösträtt.

Or. es

Motivering

Varje medlemsstat representeras av endast en styrelseledamot och därför vore det lämpligare 
att ha endast en företrädare för kommissionen eftersom det då blir mer rättvist.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelseledamöterna ska utses på 
grundval av sin erfarenhet av ledning av 
offentliga eller privata organisationer och 
kunskaper om samarbete mellan 
brottsbekämpande organ.

2. Styrelseledamöterna ska vara 
polischefer i medlemsstaterna eller 
personer som av varje medlemsstat utses 
på grundval av sin erfarenhet av ledning av 
polisenheter och kunskaper om polisiärt 
samarbete.

Or. es

Motivering

Med den nya formuleringen av denna artikel ges medlemsstaterna en dubbel valmöjlighet. 
Styrelseledamoten kan antingen vara polischef i medlemsstaten eller, om man anser det vara 
lämpligare, en person som har erfarenhet av att leda polisenheter och har kunskaper om 
polisiärt samarbete.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje styrelseledamot får företrädas av 
en suppleant, som ska utses på grundval av 
sin erfarenhet av förvaltning av offentliga 
och privata organisationer samt 
kunskaper om nationell politik för 
fortbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning. Suppleanten ska 
fungera som ledamot i alla frågor som rör 
fortbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning. Suppleanten ska 
företräda ledamoten i vederbörandes 
frånvaro. Ledamoten ska i suppleantens 
frånvaro företräda vederbörande i alla 
frågor som rör fortbildning av tjänstemän 
inom brottsbekämpning.

3. Varje styrelseledamot får företrädas av 
en suppleant, som ska utses av ledamoten
på grundval av de kriterier som fastställs i 
artikel 13.2. Suppleanten ska företräda 
ledamoten i vederbörandes frånvaro.

Or. es

Motivering

Det är mer funktionellt att styrelseledamoten själv utser suppleanten.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att skapa kontinuitet i styrelsens 
arbete ska samtliga parter som är 
representerade i styrelsen arbeta för att 
begränsa omsättningen av sina 
företrädare. Alla parter bör sträva efter att 
uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

4. Alla parter som är representerade i 
styrelsen bör sträva efter att uppnå en jämn 
könsfördelning i styrelsen.

Or. es
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Motivering

Eftersom staten utser styrelseledamoten är det nödvändigt att stryka det första stycket i denna 
artikel.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ledamöternas och suppleanternas 
mandatperiod ska vara fyra år. Denna 
period får förlängas. Vid 
mandatperiodens utgång, eller om 
företrädaren avgår, ska ledamöterna sitta 
kvar tills deras mandat har förnyats eller 
tills de har ersatts.

5. Ledamöternas och suppleanternas 
mandatperiod ska fortgå under den tid 
som medlemsstaten som har utnämnt 
dessa personer har fastställt.

Or. es

Motivering

Varje stat väljer sin styrelseledamot och för att detta system ska vara enhetligt bör 
mandatperiodens längd vara så länge som medlemsstaten fastställer den till.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ordföranden ska biträdas av 
styrelsens sekretariat. Sekretariatet ska 
särskilt
(a) aktivt och oavbrutet delta i att 
organisera, samordna och säkerställa 
enhetlighet i styrelsens arbete. Under 
ordförandens ansvar och vägledning
(b) tillhandahålla styrelsen det
administrativa stöd som är nödvändigt för 
att den ska kunna genomföra sina 
uppgifter.
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Or. es

Motivering

Av erfarenhet har sekretariatet visat sig vara nödvändigt för styrelsen och det bör därför 
bevaras.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Anta en konsoliderad årlig 
verksamhetsrapport om Europols 
verksamhet, och senast den 1 juli följande 
år översända den till Europaparlamentet,
rådet, kommissionen, revisionsrätten och 
de nationella parlamenten. Den 
konsoliderade årliga verksamhetsrapporten 
ska offentliggöras.

(d) Anta en konsoliderad årlig 
verksamhetsrapport om Europols 
verksamhet, och senast den 1 juli följande 
år översända och presentera den för den 
parlamentariska kontrollgruppen samt 
översända den till rådet, kommissionen, 
revisionsrätten och de nationella 
parlamenten. Den konsoliderade årliga 
verksamhetsrapporten ska offentliggöras.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt nämns att man i 
bestämmelserna bör införa den parlamentariska kontroll som Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten ska utföra. I detta syfte ska man upprätta en parlamentarisk 
kontrollgrupp, vilket kommer att regleras i artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Anta en egen strategi för 
bedrägeribekämpning, som står i 
proportion till risken för bedrägerier, med 
hänsyn till kostnaderna och fördelarna 
för de åtgärder som ska genomföras.

utgår

Or. es
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Motivering

Europols befogenheter bör inte överskridas eller kopplas till Olafs befogenheter.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Eftersom en vetenskaplig kommitté ska inrättas under förutsättning av att Europol och Cepol 
slås samman och föredraganden anser att denna sammanslagning inte kommer att ske, bör 
led n utgå.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Styrelsen bör utföra uppföljning av datatillsynsmannens utredningar.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Fatta alla beslut som avser inrättande av 
Europols interna strukturer och, om så 
krävs, ändringar av dessa.

(p) Fatta alla beslut som avser inrättande av 
Europols interna strukturer och, om så 
krävs, ändringar av dessa utan att det får 
konsekvenser för budgeten.

Or. es

Motivering

Styrelsen kan fatta dessa beslut men det får inte få konsekvenser för budgeten eftersom man 
måste minska EU:s personal med fem procent.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska, på grundval av ett förslag 
som läggs fram av den verkställande 
direktören, anta det årliga 
arbetsprogrammet senast den 30 november 
varje år med hänsyn till eventuella 
synpunkter från kommissionen. Styrelsen 
ska vidarebefordra den till 

1. Styrelsen ska, på grundval av ett förslag 
som läggs fram av den verkställande 
direktören, anta det årliga 
arbetsprogrammet senast den 30 november 
varje år med hänsyn till eventuella 
synpunkter från kommissionen. Styrelsen 
ska vidarebefordra och presentera den för 
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Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och de nationella parlamenten.

den parlamentariska kontrollgruppen 
samt vidarebefordra den till rådet, 
kommissionen och de nationella 
parlamenten.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt nämns att man i 
bestämmelserna bör införa den parlamentariska kontroll som Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten ska utföra. I detta syfte ska man upprätta en parlamentarisk 
kontrollgrupp, vilket kommer att regleras i artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det årliga arbetsprogrammet ska omfatta 
såväl detaljerade målsättningar och 
förväntade resultat som resultatindikatorer. 
Programmet ska också innehålla en 
beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras och en indikation på de 
ekonomiska och mänskliga resurser som 
anslagits för varje åtgärd, i enlighet med 
principerna om verksamhetsbaserad 
budgetering och förvaltning. Det årliga 
arbetsprogrammet ska överensstämma med
det fleråriga arbetsprogram som avses i 
punkt 4. Det ska tydligt framgå vilka 
uppgifter som lagts till, ändrats eller 
strukits jämfört med föregående budgetår.

2. Det årliga arbetsprogrammet ska omfatta 
såväl detaljerade målsättningar och 
förväntade resultat som resultatindikatorer. 
Programmet ska också innehålla en 
beskrivning av de åtgärder som ska 
finansieras och en indikation på de 
ekonomiska och mänskliga resurser som 
anslagits för varje åtgärd, i enlighet med 
principerna om verksamhetsbaserad 
budgetering och förvaltning. Det årliga 
arbetsprogrammet ska underställas det 
fleråriga arbetsprogram som avses i 
punkt 4. Det ska tydligt framgå vilka 
uppgifter som lagts till, ändrats eller 
strukits jämfört med föregående budgetår.

Or. es
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – stycke 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska även anta fleråriga 
arbetsprogram och, senast den 
30 november varje år, uppdatera dem med 
hänsyn till eventuella synpunkter från 
kommissionen och efter att ha hört
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten.

4. Styrelsen ska, på grundval av ett förslag 
som läggs fram av den verkställande 
direktören, även anta fleråriga 
arbetsprogram och, senast den 
30 november varje år, uppdatera dem med 
hänsyn till eventuella synpunkter från 
kommissionen och efter att ha hört den 
parlamentariska kontrollgruppen.

Det antagna fleråriga arbetsprogrammet 
ska överlämnas till Europaparlamentet,
rådet, kommissionen och de nationella 
parlamenten.

Det antagna fleråriga arbetsprogrammet 
ska överlämnas och presenteras för den 
parlamentariska kontrollgruppen samt
överlämnas till rådet, kommissionen och de 
nationella parlamenten.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mandatperioden för ordföranden och 
vice ordföranden ska vara fyra år. Deras 
mandatperiod får förnyas en gång. Om en 
ordförande eller vice ordförande lämnar sitt 
uppdrag som styrelseledamot under 
mandatperioden, löper också 
mandatperioden automatiskt ut vid denna 

2. Mandatperioden för ordföranden och 
vice ordföranden ska vara fem år. Deras 
mandatperiod får förnyas en gång. Om en 
ordförande eller vice ordförande lämnar sitt 
uppdrag som styrelseledamot under 
mandatperioden, löper också
mandatperioden automatiskt ut vid denna 
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tidpunkt. tidpunkt.

Or. es

Motivering

För att det ska bli än mer enhetligt är det bättre med en mandatperiod på fem år, liksom 
mandatperioden för den verkställande direktören. Mandatperioderna bör vara lika långa, så 
att Europol kan fungera på bästa sätt.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den verkställande direktören ska på 
uppmaning rapportera till 
Europaparlamentet om resultatet av sitt 
arbete. Rådet får också uppmana den 
verkställande direktören att rapportera om 
resultatet av sitt arbete.

3. Den verkställande direktören ska på 
uppmaning överlämna och rapportera till 
den parlamentariska kontrollgruppen om 
resultatet av sitt arbete. Rådet får också 
uppmana den verkställande direktören att 
rapportera om resultatet av sitt arbete.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt nämns att man i 
bestämmelserna bör införa den parlamentariska kontroll som Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten ska utföra. I detta syfte ska man upprätta en parlamentarisk 
kontrollgrupp, vilket kommer att regleras i artikel 53 i denna förordning. På så sätt ska den 
parlamentariska kontrollgruppen kunna be den verkställande direktören om att infinna sig vid 
lämpligt tillfälle.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utarbeta det årliga arbetsprogrammet 
och det strategiska fleråriga 
arbetsprogrammet samt översända dem till 
styrelsen efter att ha rådfrågat

(c) Utarbeta det årliga arbetsprogrammet 
och det strategiska fleråriga 
arbetsprogrammet samt översända dem till 
styrelsen med hänsyn till eventuella 
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kommissionen. synpunkter från kommissionen.

Or. es

Motivering

Efter att ha rådfrågat kommissionen tar man hänsyn till de eventuella synpunkterna, såsom 
det även står i artiklarna 15.1 och 15.4 i denna förordning.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) Utarbeta en strategisk analysmetod i
kampen mot bedrägerier för Europol och 
lägga fram den för styrelsen för 
godkännande.

Or. es

Motivering

Allt detta rör interna referenser.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Förbereda ett utkast till flerårig 
personalpolitisk plan samt överlämna den 
till styrelsen efter samråd med
kommissionen.

(k) Förbereda ett utkast till flerårig 
personalpolitisk plan samt överlämna den 
till styrelsen med hänsyn till eventuella 
synpunkter från kommissionen.

Or. es

Motivering

Efter att ha rådfrågat kommissionen tar man hänsyn till de eventuella synpunkterna.
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3 utgår
VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN FÖR 

FORTBILDNING
Artikel 20

Vetenskapliga kommittén för fortbildning
1. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska vara ett oberoende 
rådgivande organ som garanterar och 
ställer upp kvalitetsmålen för Europols 
fortbildningsarbete. För detta ändamål 
ska den verkställande direktören 
inbegripa vetenskapliga kommittén för 
fortbildning på ett tidigt stadium i 
förberedelserna av alla dokument som 
avses i artikel 14 i den mån kontrollerna 
gäller fortbildning. 
2. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska bestå av 11 personer av 
högsta akademiska eller professionella 
rang inom de ämnen som omfattas av 
kapitel III i föreliggande förordning. 
Styrelsen ska utse ledamöterna genom en 
öppen infordran av intresseanmälningar 
och ett öppet urvalsförfarande som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Styrelseledamöter får 
inte vara ledamöter av den vetenskapliga 
kommittén för fortbildning. Den 
vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
agera oberoende. De får varken be om 
eller ta emot instruktioner från någon 
regering eller något annat organ.
3. Europol får offentliggöras och 
uppdatera förteckningen över 
ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén för fortbildning på sin 
webbplats.
4. Mandatperioden för ledamöterna i den 
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vetenskapliga kommittén för fortbildning 
ska vara fem år. Den får inte förlängas 
och ledamöterna kan avsättas om de inte 
uppfyller kriterierna för oberoende.
5. Den vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska välja ordförande och vice 
ordförande för en femårig mandatperiod. 
Den ska anta ståndpunkter med enkel 
majoritet. Den ska sammankallas av 
ordföranden fyra gånger om året. Vid 
behov ska ordföranden kalla till 
extraordinära möten på eget initiativ eller 
på begäran av minst fyra ledamöter av 
kommittén.
6. Den verkställande direktören, 
biträdande fortbildningsansvariga 
direktören eller deras respektive 
företrädare ska inbjudas att delta i 
sammanträden som en observatör utan 
rösträtt.
7. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska biträdas av en sekreterare 
som ska vara anställd av Europol och 
utsedd av kommittén och förordnad av 
den verkställande direktören.
8. Vetenskapliga kommittén för 
fortbildning ska särskilt 
(a) bistå den verkställande direktören och 
den biträdande fortbildningsansvariga 
direktören i utarbetandet av det årliga 
arbetsprogrammet och andra strategiska 
dokument, för att säkerställa deras 
vetenskapliga kvalitet och samstämmighet 
med berörda politikområden och 
prioriteringar,
(b) avge oberoende yttranden och råd till 
styrelsen i frågor som rör dess 
behörighetsområden,
(c) avge oberoende yttranden och sina råd 
om kvaliteten i läroplaner, 
utbildningsmetoder, 
utbildningsmöjligheter och vetenskapliga 
utvecklingen,
(d) fullgöra andra rådgivande uppgifter 
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som rör de vetenskapliga aspekterna av 
Europols fortbildningsarbete på begäran 
av styrelsen, den verkställande direktören 
eller den biträdande 
fortbildningsansvariga direktören.
9. Den årliga budgeten för den 
vetenskapliga kommittén för fortbildning 
ska hänföras till en egen budgetrubrik i 
Europols budget.

Or. es

Motivering

Eftersom en vetenskaplig kommitté ska inrättas under förutsättning av att Europol och Cepol 
slås samman och föredraganden anser att denna sammanslagning inte kommer att ske, bör 
artikel 20 utgå.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Avsnitt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 4 utgår
DIREKTION

Artikel 21
Inrättande

Styrelsen får inrätta en direktion.
Artikel 22

Arbetsuppgifter och organisation
1. Direktionen ska bistå styrelsen.
2. Styrelsen ska ha följande 
arbetsuppgifter:
(a) Den ska förbereda beslut som ska 
antas av direktionen.
(b) Den ska, tillsammans med styrelsen, 
säkerställa en lämplig uppföljning av 
resultaten och rekommendationerna i de 
interna eller externa revisionsrapporterna 
och utvärderingarna, samt i de utredande 
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rapporterna och rekommendationerna 
från de utredningar som genomförs av 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf).
(c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
den verkställande direktörens åligganden 
som fastställs i artikel 19, ska den bistå 
den verkställande direktören och ge denne 
råd i genomförandet av styrelsens beslut, 
och i syfte att bättre övervaka 
förvaltningen.
3. I brådskande fall får direktionen vid 
behov fatta vissa interimistiska beslut på 
styrelsens vägnar, särskilt i administrativa 
frågor, inklusive tillfälliga upphävanden 
av delegeringen av 
tillsättningsmyndighetens befogenheter.
4. Det verkställande organet ska bestå av 
styrelsens ordförande, en företrädare för 
kommissionen i styrelsen och tre andra 
ledamöter som styrelsen utser bland sina 
ledamöter. Styrelsens ordförande ska 
också vara direktionens ordföranden. Den 
verkställande direktören ska delta i 
direktionens möten, men ska inte ha 
rösträtt.
5. Direktionens ledamöter ska utses på 
fyra år. Mandatperioden för direktionens 
ledamöter ska löpa ut när uppdraget som 
styrelseledamot upphör.
6. Direktionen ska hålla minst ett 
ordinarie möte var tredje månad. 
Dessutom ska den sammanträda på 
initiativ av sin ordförande eller på 
begäran av dess ledamöter.
7. Direktionen ska följa de 
förfaranderegler som fastställts av 
styrelsen.

Or. es

Motivering

Föredraganden anser att det vore olämpligt att inrätta en direktion om man ska kunna 
garantera den interna öppenheten och demokratin inom Europol.
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Samkörning som syftar till att kartlägga 
kopplingarna mellan olika uppgifter.

(a) Samkörning som syftar till att kartlägga 
kopplingarna mellan olika uppgifter; 
denna samkörning bör genomföras i 
enlighet med de garantier som krävs för 
att skydda dem, särskilt när det gäller att 
ange tillräckliga skäl för begäran av 
uppgifterna och syftet med det. På samma 
sätt bör man vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa att endast de 
myndigheter som i första hand är 
behöriga att hämta uppgifterna ska kunna 
ändra dem i efterhand.

Or. es

Motivering

Detta är en rekommendation från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha tillgång till och 
kunna genomföra sökningar bland samtliga 
uppgifter i det syfte som avses i 
artikel 24.1 a och b, utan att detta påverkar 
rätten för medlemsstaterna, unionsorgan 
och tredjeland och internationella 
organisationer att ange begränsningar av 
tillgången till och användningen av sådana 
uppgifter. Medlemsstaterna ska utse de 
behöriga myndigheter som har rätt att 
utföra en sådan sökning.

1. Medlemsstaterna ska, när behovet är 
berättigat, ha tillgång till och kunna 
genomföra sökningar bland samtliga 
uppgifter i det syfte som avses i 
artikel 24.1 a och b, utan att detta påverkar 
rätten för medlemsstaterna, unionsorgan 
och tredjeland och internationella 
organisationer att ange begränsningar av 
tillgången till och användningen av sådana 
uppgifter. Medlemsstaterna ska utse de 
behöriga myndigheter som har rätt att 
utföra en sådan sökning.
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Or. es

Motivering

Med hänsyn till den omfattande tillgång som man föreslår att medlemsstaterna, Olaf och 
Eurojust ska ha måste man ta särskild hänsyn till vilken sorts uppgifter som avses. Man har 
därför lagt till ”när behovet är berättigat”, för att på så sätt betona att det ska vara 
nödvändigt och berättigat att utöva sina befogenheter.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eurojusts och Olafs tillgång till Europols 
uppgifter

Eurojusts tillgång till Europols uppgifter
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Or. es

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.
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Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

I artikel 88.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisar man till den 
särskilda relationen mellan Europol och Eurojust och det lämpar sig därmed inte att även 
inkludera Olaf.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

privata aktörer.

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till utbildning, eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte är lämplig.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det hindrar tillämpningen av 
artikel 36.4 ska personuppgifter 
överlämnas från Europol till unionens 
övriga organ, tredjeland och internationella 
organisationer endast om detta krävs för att 
förhindra eller motverka brottslighet som 
omfattas av Europols mål, i enlighet med 
bestämmelserna i detta kapitel. Om de 
uppgifter som ska överlämnas har lämnats 
ut av en medlemsstat ska Europol inhämta 
den medlemsstatens samtycke, utom i 
följande fall:

4. Utan att det hindrar tillämpningen av 
artikel 36.4 ska personuppgifter 
överlämnas från Europol till unionens 
övriga organ, tredjeland och internationella 
organisationer endast om detta krävs för att 
förhindra eller motverka brottslighet som 
omfattas av Europols mål, i enlighet med 
bestämmelserna i detta kapitel. Om de 
uppgifter som ska överlämnas har lämnats 
ut av en medlemsstat ska Europol inhämta 
den medlemsstatens samtycke innan man 
överlämnar personuppgifterna, utom i 
följande fall:

Or. es

Motivering

Samtycket bör inhämtas innan överlämningen av personuppgifterna.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Samtycke anses ha lämnats om 
medlemsstaten inte uttryckligen begränsat 
rätten till vidareöverföring.

utgår
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Or. es

Motivering

Samtycke från medlemsstaten till att dela information bör ges uttryckligen och inte vara något 
som antas, därför utgår led a.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstater, unionens organ, 
tredjeland och internationella 
organisationer får inte lämna 
personuppgifterna vidare utan uttryckligt 
samtycke från Europol.

5. Personuppgifterna får endast lämnas 
vidare om medlemsstaterna, unionens 
organ, tredje länder och internationella 
organisationer ger löfte om att dessa 
uppgifter endast kommer att användas i 
det syfte som var avsikten vid 
överlämningen. Medlemsstater, unionens 
organ, tredjeland och internationella 
organisationer får därför inte lämna 
personuppgifterna vidare utan uttryckligt 
samtycke från Europol. Europol bör 
garantera att det förs ett register över 
överföring av personuppgifter samt 
orsakerna till sådana överföringar, i 
enlighet med denna förordning.

Or. es

Motivering

Samtycke från medlemsstaten till att dela information bör ges uttryckligen och inte vara något 
som antas.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Europol ska, på sin webbplats, 
publicera en lista över de stater och 
organisationer av alla slag med vilka man 
har samarbetsavtal om 
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informationsutbyte.

Or. es

Motivering

För att ge större insyn i Europol är det nödvändigt att myndigheten, på sin webbplats, 
publicerar en lista över de stater och organisationer av alla slag med vilka man har 
samarbetsavtal om informationsutbyte.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med förbehåll för eventuella 
inskränkningar som fastställs i enlighet 
med artikel 25.2 eller 25.3 i denna 
förordning får Europol direkt överföra 
personuppgifter till unionens organ i den 
mån de egna eller det mottagande organets 
uppgifter kräver.

Med förbehåll för eventuella 
inskränkningar som fastställs i enlighet 
med artikel 25.2 eller 25.3 i denna 
förordning får Europol direkt överföra 
personuppgifter till unionens organ i den 
mån de egna eller det mottagande organets 
uppgifter kräver. Denna artikel ska 
tillämpas utan påverkan på artikel 27 i 
denna förordning.

Or. es

Motivering

Eftersom Eurojust också är ett unionsorgan är det nödvändigt att nämna att denna artikel 
tillämpas utan påverkan på det som avses i artikel 27 i fråga om Eurojust.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett samarbetsavtal mellan Europol och 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen i fråga som ingåtts enligt 
artikel 23 i rådets beslut 2009/371/RIF 
innan denna förordning började tillämpas.

(c) ett samarbetsavtal mellan Europol och 
tredjelandet eller den internationella 
organisationen i fråga som ingåtts enligt 
artikel 23 i rådets beslut 2009/371/RIF 
innan denna förordning började tillämpas. 
Dessa avtal bör ses över och uppdateras 
enligt denna nya förordning senast två år 
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efter förordningens ikraftträdande.

Or. es

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan hinder av punkt 1 får den 
verkställande direktören från fall till fall 
tillåta överföring av personuppgifter till 
tredjeland eller internationella 
organisationer om följande villkor är 
uppfyllda:

2. Utan hinder av punkt 1 får den 
verkställande direktören, med respekt för 
diskretion, sekretess och proportionalitet,
från fall till fall tillåta överföring av 
personuppgifter till tredjeland eller 
internationella organisationer om följande 
villkor är uppfyllda:

Or. es

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Överföringen är nödvändigt för att 
skydda legitima intressen för innehavaren 
av uppgifterna när detta fastställts i 
lagstiftningen för den medlemsstat som 
överför personuppgifterna.

Or. es

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Överföringen av uppgifterna är 
nödvändigt för att förebygga ett 
omedelbart och allvarligt hot mot 
allmänhetens säkerhet i en medlemsstat 
eller ett tredje land.
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Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att anpassa undantagen för överföring av uppgifter till särskilda konkreta 
fall.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den utsträckning uppgifterna kräver får 
Europol behandla personuppgifter som 
lämnats av privata aktörer förutsatt att de 
mottagits

1. I den utsträckning uppgifterna kräver får 
Europol behandla personuppgifter som 
lämnats av privata aktörer. Europol får ta 
emot dessa uppgifter från enskilda direkt, 
om nationell lagstiftning som är tillämplig 
för den privata aktören tillåter direkt 
överföring av dessa uppgifter till 
brottsbekämpande myndigheter. I sådant 
fall ska Europol omedelbart sända all 
information, särskilt uppgifter av 
personlig karaktär, till berörda nationella 
myndigheter.
När tillämplig nationell lagstiftning inte 
hindrar en sådan direkt överföring kan 
personuppgifterna enbart tas emot 
förutsatt att de har mottagits

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att ge Europol bättre möjligheter att samarbeta med privata aktörer, vilket 
bara kan tillåtas om den lagstiftning som är tillämplig för den privata aktören tillåter en 
sådan överföring av uppgifter.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Beordra rättelse, blockering, utplåning
eller förstöring av alla uppgifter, när de har

(e) Beordra rättelse, blockering, radering
eller förstöring av alla uppgifter, när de har
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behandlats på ett sätt som står i strid med 
bestämmelserna för behandling av 
personuppgifter, samt underrättelse om 
sådana åtgärder till tredje man till vilken 
uppgifterna har lämnats ut.

bearbetats på ett sätt som står i strid med 
bestämmelserna för behandling av 
personuppgifter, samt underrättelse om 
sådana åtgärder till tredje man till vilken 
uppgifterna har lämnats ut.

Or. es

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Tillfälligt eller definitivt förbjuda 
behandling.

(f) Tillfälligt eller definitivt förbjuda 
behandling efter att ha hört styrelsen.

Or. es

Motivering

Det rekommenderas att inkludera styrelsen i en sådan här åtgärd.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska datatillsynsmannen ska 
upprätta en årlig rapport om tillsynen över 
Europol. Rapporten ska ingå i 
Europeiska datatillsynsmannens årliga 
rapport enligt artikel 48 i förordning (EG) 
nr 45/2001.

5. Europeiska datatillsynsmannen ska 
upprätta en årlig rapport om tillsynen över 
Europol. Rapporten ska ingå i 
Europeiska datatillsynsmannens årliga 
rapport enligt artikel 48 i förordning (EG) 
nr 45/2001. Denna rapport ska 
överlämnas och presenteras inför 
gruppen för parlamentarisk kontroll, 
kommissionen och de nationella 
parlamenten.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till det krav på 
inkludering i den demokratiska kontrollen som Europaparlamentet och de nationella 
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parlamenten ska utöva. Därför skapas gruppen för parlamentarisk kontroll som regleras i 
artikel XXX i denna förordning.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Gruppen för parlamentarisk kontroll
Mekanismen för kontroll av Europols 
verksamhet som åligger 
Europaparlamentet tillsammans med de 
nationella parlamenten ska utövas genom 
en grupp för parlamentarisk kontroll med 
en specialiserad och liten struktur som 
består av behörigt utskott i 
Europaparlamentet (LIBE) tillsammans 
med inrikesministeriet eller liknande 
inom varje nationellt parlament i 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Denna grupp för parlamentarisk 
kontroll ska alltid finnas inom 
Europaparlamentet och ska 
sammankallas av ordföranden för 
behörigt utskott i Europaparlamentet 
(LIBE). Gruppen ska ha gemensamt 
ordförandeskap genom ordföranden för 
LIBE-utskottet och representanten för det 
nationella parlament i den medlemsstat 
som för tillfället innehar 
ordförandeskapet i rådet.

Or. es
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Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören ska framträda 
inför Europaparlamentet, tillsammans 
med de nationella parlamenten, på deras 
begäran för att diskutera frågor som rör 
Europol, med vederbörlig hänsyn till 
tystnadsplikt och sekretess.

1. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören ska framträda 
inför gruppen för parlamentarisk kontroll, 
på deras begäran för att diskutera frågor 
som rör Europol, med vederbörlig hänsyn 
till tystnadsplikt och sekretess.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till det krav på 
inkludering i den demokratiska kontrollen som Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten ska utöva. Därför skapas gruppen för parlamentarisk kontroll som regleras i 
artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utöver skyldigheten att informera och 
höra Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten enligt denna förordning ska 
Europol även tillställa dem följande 
upplysningar för kännedom, med 
vederbörlig hänsyn till tystnadsplikt och 
sekretess:

3. Utöver skyldigheten att informera och 
höra Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten enligt denna förordning ska 
Europol även tillställa gruppen för 
parlamentarisk kontroll följande 
upplysningar för kännedom, med 
vederbörlig hänsyn till tystnadsplikt och 
sekretess:

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till det krav på 
inkludering i den demokratiska kontrollen som Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten ska utöva. Därför skapas gruppen för parlamentarisk kontroll som regleras i 
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artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att kunna utöva den demokratiska 
kontroll av Europols verksamhet som avses 
i artikel 53 får Europaparlamentet och 
dess företrädare på begäran beviljas 
tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och känsliga 
icke-sekretessbelagda uppgifter som 
behandlas av eller via Europol.

1. För att kunna utöva den demokratiska 
kontroll av Europols verksamhet som avses 
i artikel 53 får gruppen för parlamentarisk 
kontroll på begäran beviljas tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter och känsliga 
icke-sekretessbelagda uppgifter som 
behandlas av eller via Europol. På grund 
av denna informations känsliga och 
sekretessbelagda natur ska den behandlas 
av Europaparlamentet enligt det 
förfarande som fastställts i 
Europaparlamentets arbetsordning, 
särskilt i bilaga VIII.

Or. es

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen från en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande.

2. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen från en förteckning över minst 
tre kandidater som föreslagits av en 
kommitté bestående av kommissionens 
representant i styrelsen och ytterligare 
två styrelsemedlemmar, på grundval av ett 
öppet och transparent urvalsförfarande.

I det avtal som sluts med den verkställande 
direktören ska Europol företrädas av 
styrelsens ordförande.

I det avtal som sluts med den verkställande 
direktören ska Europol företrädas av 
styrelsens ordförande.

Den kandidat som styrelsen väljer kan före 
utnämningen ombes att göra ett uttalande 
inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor 

Den kandidat som styrelsen väljer ska före 
utnämningen ombes att göra ett uttalande 
inför gruppen för parlamentarisk kontroll
och besvara frågor från 
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från utskottsledamöterna. utskottsledamöterna.

Or. es

Motivering

Skapandet av en ny kommitté som ska ta fram en lista över minst tre kandidater till posten 
som verkställande direktör. Kommittén ska bestå av kommissionens representant i styrelsen 
och ytterligare två styrelseledamöter. Kommissionens representant har inkluderats eftersom 
kommissionen har stor erfarenhet av att välja personal. Dessutom inkluderas gruppen för 
parlamentarisk kontroll för ett större främjande av den parlamentariska kontrollen. 

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga den verkställande direktörens 
mandatperiod. Under den månad som 
föregår förlängningen av mandatperioden
kan den verkställande direktören ombes att 
göra ett uttalande inför
Europaparlamentets behöriga utskott och 
besvara frågor från utskottsledamöterna.

5. Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet om sin avsikt att 
förlänga den verkställande direktörens 
mandatperiod. Under den månad som 
föregår förlängningen av mandatperioden
ska den verkställande direktören ombes att 
göra ett uttalande inför gruppen för 
parlamentarisk kontroll och besvara 
frågor från utskottsledamöterna.

Or. es

Motivering

Dessutom inkluderas gruppen för parlamentarisk kontroll för ett större främjande av den 
parlamentariska kontrollen. 

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den verkställande direktören kan 
avsättas från sin post endast efter 
styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

7. Den verkställande direktören kan 
avsättas från sin post endast efter 
styrelsebeslut som meddelas gruppen för 
parlamentarisk kontroll.
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Or. es

Motivering

Främjande av parlamentarisk kontroll.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Inbegripandet av en fjärde biträdande verkställande direktör berodde på fusionen mellan 
Europol och Cepol, och eftersom föredraganden inte anser en sådan fusion vara lämplig 
bibehåller vi ett system med tre biträdande verkställande direktörer.

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av detta utkast ska styrelsen 
göra en preliminär beräkning av Europols 
inkomster och utgifter för påföljande 
budgetår. Den preliminära beräkningen av 
Europols inkomster och utgifter ska 
översändas till kommissionen senast den 
[datum enligt tillämpningsföreskrifterna för 
unionens budget]. Senast den 31 mars ska 
styrelsen tillställa kommissionen,
Europaparlamentet och rådet ett slutligt 
utkast av beräkningen, som även ska 

2. På grundval av detta utkast ska styrelsen 
göra en preliminär beräkning av Europols 
inkomster och utgifter för påföljande 
budgetår. Den preliminära beräkningen av 
Europols inkomster och utgifter ska 
översändas till kommissionen senast den 
[datum enligt tillämpningsföreskrifterna för 
unionens budget]. Senast den 31 mars ska 
styrelsen tillställa och presentera inför 
gruppen för parlamentarisk kontroll och 
översända till kommissionen, rådet och de 
nationella parlamenten ett slutligt utkast 
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omfatta ett utkast till tjänsteförteckning. av beräkningen, som även ska omfatta ett 
utkast till tjänsteförteckning.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till det krav på 
inkludering i den demokratiska kontrollen som Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten ska utöva. Därför skapas gruppen för parlamentarisk kontroll som regleras i 
artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europol ska överlämna rapporten om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska 
förvaltningen till Europaparlamentet, 
rådet och revisionsrätten senast den 
31 mars året efter det budgetår som 
rapporten avser.

2. Europol ska överlämna och presentera
rapporten om budgetförvaltningen och den 
ekonomiska förvaltningen till gruppen för 
parlamentarisk kontroll, och skicka den 
till rådet och revisionsrätten senast den 
31 mars året efter det budgetår som 
rapporten avser.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till det krav på 
inkludering i den demokratiska kontrollen som Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten ska utöva. Därför skapas gruppen för parlamentarisk kontroll som regleras i 
artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Senast den 1 juli efter utgången av varje 
budgetår ska den verkställande direktören 
överlämna de slutliga räkenskaperna 
tillsammans med styrelsens yttrande till
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
revisionsrätten och de nationella 

6. Senast den 1 juli efter utgången av varje
budgetår ska den verkställande direktören 
överlämna och presentera de slutliga 
räkenskaperna tillsammans med styrelsens 
yttrande till gruppen för parlamentarisk 
kontroll, och skicka dem till rådet, 
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parlamenten. kommissionen, revisionsrätten och de 
nationella parlamenten.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till det krav på 
inkludering i den demokratiska kontrollen som Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten ska utöva. Därför skapas gruppen för parlamentarisk kontroll som regleras i 
artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till utbildning, eftersom föredraganden anser att 
sammanslagningen av Europol och Cepol inte är lämplig.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska översända 
utvärderingsrapporten och sina slutsatser 
om denna till Europaparlamentet, rådet, 
nationella parlament och Europols styrelse.

2. Kommissionen ska översända och 
presentera utvärderingsrapporten och sina 
slutsatser om denna till gruppen för 
parlamentarisk kontroll, och överlämna 
den till rådet, nationella parlament och 
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Europols styrelse.

Or. es

Motivering

I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hänvisas det till det krav på 
inkludering i den demokratiska kontrollen som Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten ska utöva. Därför skapas gruppen för parlamentarisk kontroll som regleras i 
artikel 53 i denna förordning.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I varannan utvärderingsrapport ska 
kommissionen även granska Europols 
resultat med avseende på dess mål, 
uppdrag och arbetsuppgifter. Om 
kommissionen finner att Europols existens 
inte längre är motiverad med avseende på 
de angivna målen och uppgifterna, kan 
kommissionen föreslå att denna förordning 
ändras eller upphävs.

3. I varannan utvärderingsrapport ska 
kommissionen även granska Europols 
resultat med avseende på dess mål, 
uppdrag och arbetsuppgifter. Om 
kommissionen finner att Europols existens 
inte längre är motiverad med avseende på 
de angivna målen och uppgifterna, kan 
kommissionen föreslå att denna förordning 
ändras eller upphävs. Ett sådant förslag 
ska överlämnas enligt samma förfarande 
som för godkännande av denna 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Trots det som sägs i punkt 3 ska det 
avtal om säte som ingicks enligt rådets 
beslut 2005/681/RIF sägas upp med 
verkan från den dag denna förordning 
börjar tillämpas.

utgår

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.
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Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår 

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår 

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.
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Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.
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Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Ta bort alla hänvisningar till Cepol, eftersom föredraganden anser att sammanslagningen av 
Europol och Cepol inte är lämplig.
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MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Europeiska polisbyrån (Europol) inrättades i första instansen genom en konvention, den 
26 juli 1995, vilket vid byråns inrättande var det enda tillgängliga instrument inom 
Maastrichtavtalet som krävde ratificering av alla medlemsstaterna för att träda i kraft. En 
sådan mekanism medförde att alla förändringar av Europolkonventionen endast kan göras 
genom ett ”protokoll”, vilket är ett instrument som måste läggas fram inför de nationella 
parlamenten för att senare kunna ratificeras. 

I syfte att förbättra Europols funktion ratificerade man tre protokoll mellan åren 2000 och 
2003. Dessa protokoll trädde i kraft mellan den 29 mars och den 18 april 2007. Det handlade 
om ett särskilt långt och komplext förfarande. Detta visar hur svårt, eller nästan omöjligt, det 
var att snabbt anta en global ram för Europol för att kunna bemöta akuta situationer som 
krävde användning av ny kompetens. 

Europol behövde ha ett mer effektivt rättsligt instrument för reglering som låter organet har 
större reaktionskapacitet för att bekämpa en alltmer globaliserad brottslighet. Tack vare 
ikraftträdandet av Amsterdamfördraget kommer den europeiska polismyndigheten att 
omorganiseras till en EU-byrå och få finansiering och personal från unionen. I detta syfte 
godkände rådet, den 6 april 2009, beslutet genom vilket man inrättade Europeiska polisbyrån 
och upphävde den tidigare Europolkonventionen. 

Ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 utgjorde ett erkännande av 
Europaparlamentets rätt till medbeslutande. I artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt fastställs att Europaparlamentet och rådet genom förordningar i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet ska reglera Europols struktur, arbetssätt, 
verksamhetsområde och uppgifter.

Europols funktion, såsom det fastställs i artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, är: ” att stödja och stärka medlemsstaternas polismyndigheters och andra 
brottsbekämpande organs insatser samt deras ömsesidiga samarbete för att förebygga och 
bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, terrorism och sådana 
former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik. 
Europols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och tillhandahålla straffrättslig analys för att bistå de 
nationella polismyndigheterna i genomförandet av gränsöverskridande utredningar.”

I ”Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras 
skydd” uppmanas Europol av Europeiska rådet att utvecklas till att bli ”ett nav för 
informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, en 
tjänsteleverantör och en plattform för brottsbekämpande myndigheter”. Genom godkännandet 
av denna förordning kan Stockholmsprogrammet uppfylla ett av sina syften och prioriteringar.
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Med hänsyn till:

– Den åsikt som upprepade gånger har uttryckts av majoriteten av de politiska grupper som 
finns representerade i Europaparlamentet.

– De muntliga meddelandena i Europaparlamentet och de skriftliga meddelandena från 
styrelseordförandena för Cepol och Europol.

– Åsikterna som uttryckts av direktörerna för Europol och Cepol i Europaparlamentet.

– Den åsikt som majoriteten av medlemsstaterna uttryckte i rådets RIF den 7 juni 2013.

Alla dessa var emot en sammanslagning av Europol och Cepol. 

Föredraganden delar de åsikter som lyfts fram som referens och anser att förordningen om 
Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) 
om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF endast bör avse Europeiska 
polisbyrån Europol, och att upphävandet i detta lagförslag därmed endast bör gälla beslut 
2009/371/RIF.

Under de senaste tio åren har det märkts en ökning av den allvarliga och organiserade 
brottsligheten inom EU samtidigt som brotten blivit mer varierade. Enligt Europol’s EU 
Serious and organised crime threat assessment 2013 (Socta 2013) (Europols bedömning av 
den allvarliga organiserade brottslighetens hot mot EU 2013) är ”allvarlig och organiserad 
brottslighet en alltmer dynamisk och komplex företeelse som fortsatt utgör ett hot mot EU:s 
säkerhet och välstånd.”  I studien noteras också att ”globaliseringseffekterna i samhället och 
ekonomin också har påskyndat framväxten av betydande nya former av brottslig verksamhet 
som bygger på att kriminella nätverk utnyttjar kryphål i lagstiftningen, internet och 
förhållanden som hänger samman med den ekonomiska krisen för att generera olagliga vinster 
med låg risk.” Internet utnyttjas till att organisera och utöva brottslig verksamhet genom att 
användas som kommunikationsverktyg, marknadsplats, rekryteringsbas och 
finansieringstjänst. Internet underlättar också nya former av it-brott, betalkortsbedrägerier och 
distribution av barnpornografiskt material. 

Vad gäller den organiserade brottslighetens förändrade tillvägagångssätt inom EU bör särskilt 
nämnas att grupperna inom den organiserade brottsligheten för närvarande har som syfte att 
maximera sina förtjänster och att de därför begår flera brott såsom människohandel, handel 
med otillåtna preparat och skjutvapen, ekonomiska brott såsom korruption, bedrägeri och 
penningtvätt samt it-brottslighet. Alla dessa brott hotar inte bara den personliga och 
ekonomiska säkerheten för människor i EU, utan de genererar också olagliga vinster som 
stärker de kriminella nätverkens makt och berövar myndigheterna välbehövliga intäkter. 
Terrorismen utgör fortfarande ett av de största hoten mot EU:s säkerhet, i och med att 
samhällena i Europa fortfarande är sårbara för terroristattacker. 

Bland det som EU-medborgarna oroar sig för finns brottsligheten på en femteplats. 
Medborgarna drabbas även av it-brott som ökar snabbt och kan urgröpa tilltron till tjänster på 
internet och orsaka stora skador för Europeiska unionens ekonomi. Av denna anledning 
inrättades det europeiska centrumet mot it-brottslighet (EC3), under Europeiska polisbyrån, 
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den 11 januari 2013, som ett instrument för samordning inom området för it-brottslighet.
Av alla ovannämnda skäl är det nödvändigt att ha en Europeisk polisbyrå som är effektiv när 
det gäller samarbete och informationsutbyte.

2. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 88 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

3. SYFTE OCH INNEHÅLL

Förslaget som lagts fram definierar tydligt Europols befogenheter, dess funktioner och sättet 
att samarbeta med medlemsstaterna. Syftet är dessutom följande:

1. Anpassa Europol till Lissabonfördragets krav genom att inrätta den rättsliga ramen för 
Europol samt genom att införa en mekanism för kontroll av Europols verksamhet som skulle 
åligga Europaparlamentet att genomföra under medverkan av de nationella parlamenten.

2. Förbättra förvaltningen av Europol och därmed öka dess effektivitet.

3. Ge Europol en mer robust arkitektur för uppgiftsskydd genom att ge Europeiska 
datatillsynsmannen ansvar, under fullständigt oberoende, för övervakningen av Europols 
behandling av personuppgifter.

4. Utökat informationsutbyte.

Enligt förordningen kan målen uppnås på följande sätt:

3.1. Anpassning av Europol till Lissabonfördraget och parlamentarisk kontroll

I förordningen säkerställs att Europols verksamhet kontrolleras av demokratiskt valda 
representanter för EU-medborgarna. De föreslagna bestämmelserna är förenliga med 
kommissionens meddelande om förfarandena för den demokratiska kontroll av Europols 
verksamhet som Europaparlamentet utövar under medverkan av de nationella parlamenten.

Denna demokratiska kontroll nämns särskilt i artikel 53 till föreliggande förordning, men det 
förekommer även ett flertal hänvisningar till den i hela förordningen.

Mekanismen för kontroll av Europols verksamhet som åligger Europaparlamentet tillsammans 
med de nationella parlamenten ska utövas genom en grupp för parlamentarisk kontroll med en 
specialiserad och liten struktur som består av behörigt utskott i Europaparlamentet (LIBE) 
tillsammans med inrikesministeriet eller liknande inom varje nationellt parlament i 
medlemsstaterna. Denna kontroll ska alltid finnas inom Europaparlamentet, sammankallas av 
ordföranden för behörigt utskott i Europaparlamentet (LIBE) och ska slutligen ha gemensamt 
ordförandeskap genom ordföranden för LIBE-utskottet och representanten för det nationella 
parlament i den medlemsstat som för tillfället innehar ordförandeskapet i rådet.
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Inför denna grupp för parlamentarisk kontroll ska följande presenteras och debatteras:

– Europols konsoliderade årliga verksamhetsrapport. 
– Det årliga och det fleråriga arbetsprogrammet.
– Europeiska datatillsynsmannens årsrapport om tillsynen av Europol.

Denna struktur kan även bjuda in den kandidat som utsetts att bli verkställande direktör för 
Europol att avlägga en försäkran och rapportera om utövandet av sina uppgifter.

I ovannämnda artikel 53 anges att styrelseordföranden och den verkställande direktören ska 
framträda inför gruppen för parlamentarisk kontroll, på uppmaning av denna, för att diskutera 
frågor som gäller Europol. Även Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska få 
information om hotbildsbedömningar, strategiska analyser och allmänna lägesrapporter som 
gäller Europols syften samt resultaten från undersökningar och utvärderingar som beställts av 
Europol.

Detta utan att glömma att Europaparlamentet ska uppfylla sin funktion som budgetmyndighet; 
särskilt ska Europaparlamentet ta emot och få framlagt budgetberäkningar och uppgifter om 
budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen samt bevilja den verkställande 
direktören ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten.

3.2. Förbättrade styrelseformer

Genom förordningen förbättras förvaltningen av Europol, vilket sker genom att stärka dess 
effektivitet och effektivisera förfarandena, särskilt i fråga om styrelsen och den verkställande 
direktören. För att säkerställa ett gott arbete i styrelsen ska kommissionen och 
medlemsstaterna representeras med en medlem vardera.

På grund av den operativa effektiviteten som har visats under år av erfarenheter kommer 
styrelsemedlemmarna som representerar medlemsstaterna fortsätta att vara polischeferna i 
varje medlemsstat eller personer som utses av varje medlemsstat på grundval av deras 
erfarenhet av ledning av polisenheter och kunskaper kring polissamarbete, med möjlighet för 
den utsedda ledamoten att utse en suppleant som företräder ledamoten i vederbörandes 
frånvaro. Styrelsens funktioner omfattar bland annat att varje år anta ett arbetsprogram för 
kommande år, det fleråriga arbetsprogrammet, Europols årliga budget, den konsoliderade 
årliga verksamhetsrapporten och de finansiella bestämmelser som ska tillämpas på Europol. 
Det betonas att styrelsen ska vara ansvarig för att utse den verkställande direktören från en 
lista över minst tre kandidater som föreslagits av en kommitté bestående av kommissionens 
representant i styrelsen tillsammans med ytterligare två styrelsemedlemmar.

Dessutom ska styrelsen fatta sina beslut med enkel majoritet, med vissa undantag, vilket är 
avsett att underlätta för styrelsen och göra den mer funktionell och rörlig.

För att säkerställa att Europols löpande verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, bör den 
verkställande direktören vara dess legala företrädare och ledare för verksamheten. Den 
verkställande direktören är helt oberoende i fullgörandet sina uppgifter och säkerställer att 
Europol utför de uppgifter som anges i denna förordning. Den verkställande direktören bör 
särskilt ansvara för att förbereda och planera de underlag som läggs fram för beslut i 
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styrelsen, genomföra de årliga och fleråriga arbetsprogrammen för Europol och utarbeta 
övriga planeringsdokument.

I förordningen fastställs att Europols nationella enhet är en säkerhet och försvarare av de 
nationella intressena i Europol och att den nationella enheten fortsätter att vara 
kontaktpunkten mellan Europol och de behöriga myndigheterna, vilket på så sätt garanterar en 
centraliserad och koordinerande funktion vid allt samarbete som medlemsstaterna har med 
och genom Europol, vilket garanterar ett enhetligt svar från medlemsstaten på Europols krav.

3.3. En mer robust arkitektur för uppgiftsskydd

De regler om uppgiftsskydd som gäller Europols verksamhet skärps.

• Det tillkommer ett nytt organ i form av Europeiska datatillsynsmannen som är helt 
oberoende. Organet har viktiga befogenheter såsom att höra och utreda klagomål, övervaka 
och garantera tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning, ge Europol råd kring alla 
de frågor som gäller hanteringen av personuppgifter, föra register över verksamheten och 
genomföra förhandskontroll av de behandlingar som har anmälts till organet.

• Behandling av personuppgifter om brottsoffer, vittnen, andra personer än misstänkta 
och minderåriga är förbjuden, om detta inte är absolut nödvändigt. Denna begränsning gäller 
även uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller tro, medlemskap i 
fackförening samt uppgifter om hälsa eller sexualliv (känsliga personuppgifter). Känsliga 
personuppgifter får endast behandlas om de kompletterar andra personuppgifter som redan 
behandlas av Europol.

• Medlemsstaterna får indirekt tillgång till personuppgifter som innehas av Europol och 
som rör operativa analyser genom ett system byggt på träff/icke träff: En automatisk 
jämförelse genererar en anonym träff ifall den ansökande medlemsstatens uppgifter motsvarar 
Europols uppgifter. Motsvarande personuppgifter eller uppgifter om det enskilda fallet 
tillhandahålls endast som svar på en separat förfrågan.

• För att öka öppenheten, förstärks individens rätt att få tillgång till personuppgifter som 
innehas av Europol. Den information som Europol måste lämna ut till en enskild person som 
begär tillgång till sina personliga uppgifter är den som anges i förordningen.

• I förslaget fastställs tydliga regler om ansvarsfördelningen med avseende på 
uppgiftsskyddet, och i synnerhet får Europol ansvaret för att regelbundet se över det fortsatta 
behovet av att lagra personuppgifter.

• Kravet på diarieföring och dokumentation ska utvidgas och inte längre bara omfatta 
tillgång till uppgifter, utan också erbjuda flera valmöjligheter på databehandlingsområdet, till 
exempel insamling, ändring, åtkomst, utlämning, samkörning och utplåning. För att 
säkerställa en bättre kontroll av användningen av uppgifter och ökad klarhet i fråga om vem 
som har behandlat dem, ska det inte vara möjligt att ändra uppgifterna i diariet.

• I den utsträckning uppgifterna kräver får Europol behandla personuppgifter som 
kommer från privata aktörer. Europol kan dessutom ta emot dessa uppgifter om enskilda 
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direkt, om nationell lagstiftning som är tillämplig för den privata aktören tillåter 
direktöverföring av nämnda uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. I sådant fall ska 
Europol omedelbart sända all information, särskilt uppgifter av personlig karaktär, till berörda 
nationella myndigheter.

• Den enskilde kan vända sig till Europol för ersättning för olaglig databehandling eller 
någon annan åtgärd som är oförenlig med bestämmelserna i denna förordning. I varje sådant 
fall är Europol och den medlemsstat där skadan skett gemensamt och solidariskt ansvariga 
(Europol på grundval av artikel 340 i fördraget och medlemsstaten på grundval av sin 
nationella lagstiftning).

• De nationella dataskyddsmyndigheterna förblir emellertid ansvariga för tillsynen över 
den berörda medlemsstatens registreringar, sökningar och överföringar av personuppgifter till 
Europol. De förblir också ansvariga för att pröva om sådana registreringar, sökningar eller 
överföringar inte kränker den registrerades rättigheter.

• I förordningen införs inslag av ”gemensam tillsyn” av uppgifter som överförs till och 
behandlas vid Europol. I specifika frågor som kräver ett nationellt ingripande, samt för att 
säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning inom hela Europeiska unionen, bör 
Europeiska datatillsynsmannen och de nationella tillsynsmyndigheterna, var och en inom 
ramen för sin behörighet samarbeta.

3.4. Utökat informationsutbyte

Förordningens mål är att öka överföringen av information från medlemsstaterna till Europol. 
Detta görs genom att öka medlemsstaternas behov att förse Europol med relevanta uppgifter. 
För detta syfte används den nationella enheten som kontaktpunkt med Europol.

Tack vare det system för informationsutbyte som fastställs i förordningen hålls höga nivåer på 
säkerhet och uppgiftsskydd genom rättssäkerhetsgarantier som gäller för alla särskilda typer 
av uppgifter. I förordningen ges en ingående beskrivning av syftet med databehandlingen 
(samkörning, strategiska analyser eller andra analyser av allmän karaktär samt operativa 
analyser i särskilda fall), källorna och vem som kan få tillgång till uppgifterna. I förordningen 
anges även kategorier av personuppgifter och kategorier av registrerade vars uppgifter får 
samlas in för varje specifik uppgiftsbehandling.

4. KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvensbedömningen för Europol baserades på två politiska syften: ökad information till 
Europol från medlemsstaterna och inrättande av en databehandlingsfunktion som gör att 
Europol till fullo kan bistå medlemsstaterna när det gäller att förebygga och bekämpa allvarlig 
brottslighet och terrorism. Två alternativ diskuterades med avseende på det förra målet: i) att 
fastställa en rättslig förpliktelse för medlemsstaterna att överlämna uppgifter till Europol, 
skapa incitament och en mekanism för rapportering om de enskilda medlemsstaternas resultat, 
samt ii) att erbjuda Europol tillgång till relevanta nationella straffrättsliga databaser utifrån 
principen ”träff/icke träff”. Två alternativ avhandlades med avseende på det politiska målet att 
inrätta en databehandlingsfunktion: i) en sammanslagning av nuvarande två analysregister till 
ett, och ii) en ny databehandlingsfunktion med rättssäkerhetsgarantier som innebär att 
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dataskyddsprinciper med särskild tonvikt vid inbyggda integritetsskydd införs.

Enligt den metod som fastställts av kommissionen bedömdes alla alternativ med hjälp av en 
avdelningsövergripande styrgrupp, med beaktande av deras följder för säkerheten och de 
grundläggande rättigheterna. 

Om det genomförs, kommer detta enligt bedömningen att ytterligare stärka effektiviteten 
inom Europol i egenskap av organ som redan ger tjänstemän inom brottsbekämpning i EU ett 
omfattande stöd.

5. BUDGETKONSEKVENSER

Det slutliga antalet tjänster och den totala budgeten beror på resultatet av både kommissionens 
interna genomgång av de decentraliserade organens behov av budgetmedel för 
perioden 2014−2020 och förhandlingarna om den fleråriga budgetramen med särskilt 
avseende på bedömningen av ”de faktiska behoven” i konkurrensen om mycket begränsade 
budgetmedel och på personalnedskärningen med 5 procent inom organen.


