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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
Cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE 

a Bőnüldözési Együttmőködés És Képzés 
Európai Ügynökségének (Europol) 
létrehozásáról, valamint a 2009/371/IB és 
2005/681/IB határozatok hatályon kívül 
helyezésérıl 

a Bőnüldözési Együttmőködés Európai 
Ügynökségének (Europol) létrehozásáról, 
valamint a 2009/371/IB határozat hatályon 
kívül helyezésérıl 

Indokolás 

Az elıadó úgy tudja, hogy nincs szó az Europol és a CEPOL összevonásáról. Bár mindkét 

szervezet rendıri tevékenységet folytat, jelentısen eltérı célok és feladatok hárulnak rájuk az 

Európai Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségén belül 

folytatott együttmőködés keretében.  Ez indokolja a törlésre irányuló valamennyi további 

módosítási javaslatot. 

 

Módosítás  2 
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Rendeletre irányuló javaslat 
1 bevezetı hivatkozás 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 
szóló szerzıdésre és különösen annak 
88. cikkére, valamint 87. cikke 
(2) bekezdésének b) pontjára, 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 
szóló szerzıdésre és különösen annak 88. 
cikkére, 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Szerzıdés 88. cikke úgy rendelkezik, 
hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendelet szabályozza. 
Elıírja továbbá azon eljárások 
megállapítását, amelyek szerint az Európai 
Parlament – a nemzeti parlamentekkel 
közösen – ellenırzi az Europol 
tevékenységét. Ezért a 2009/371/IB 
határozatot olyan rendelettel kell 
helyettesíteni, amely megállapítja a 
Parlament általi ellenırzés szabályait. 

(2) A Szerzıdés 88. cikke úgy rendelkezik, 
hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendelet szabályozza. 
Elıírja továbbá – az Európai Unióról szóló 
Szerzıdés 12. cikkének c) pontjával, 
valamint a nemzeti parlamenteknek az 
Európai Unióban betöltött szerepérıl 
szóló 1. számú jegyzıkönyv 9. cikkével 
összhangban – azon eljárások 
megállapítását, amelyek szerint az Európai 
Parlament – a nemzeti parlamentekkel 
közösen – ellenırzi az Europol 
tevékenységét az Europol demokratikus 
legitimitásának, valamint az európai 
polgárok felé való 
elszámoltathatóságának megerısítése 
érdekében. Ezért a 2009/371/IB 
határozatot olyan rendelettel kell 
helyettesíteni, amely megállapítja a 
Parlament általi ellenırzés szabályait. 

Indokolás 

Fontos kiemelni az Europol parlamenti ellenırzésének sajátos céljait. Az EUSZ 12. cikke a 

nemzeti parlamenteknek az Unió megfelelı mőködéséhez való tevékeny hozzájárulására 

hivatkozik, az 1. számú jegyzıkönyv és annak 9. cikke pedig rájuk hagyja az Unión belüli 

parlamentközi együttmőködésnek az Európai Parlamenttel egyeztetett formában történı 
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megszervezését és elımozdítását. A parlamentközi együttmőködéssel foglalkozó elsıdleges 

uniós joganyagként mindkét cikket meg kell említeni. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Rendırakadémiát 
(CEPOL) a 2005/681/IB határozat hozta 
létre azzal a céllal, hogy megkönnyítse a 
nemzeti rendırségi erık közötti 
együttmőködést európai dimenziójú 
rendırségi képzési tevékenységek 
szervezésével és koordinálásával. 

törölve 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) „A polgárokat szolgáló és védı, nyitott 
és biztonságos Európa alcímő Stockholmi 
Program”30 azt szorgalmazza, hogy az 
Europolnak a tagállamok bőnüldözı 
szervei közötti információcsere 
csomópontjává, szolgáltatóvá és a 
bőnüldözési szolgálatok fórumává kell 
válnia. Az Europol mőködésének 
értékelése alapján e célkitőzés elérése 
érdekében tovább kell erısíteni mőködési 
hatékonyságát. A Stockholmi Program 
célul tőzi ki továbbá egy hiteles európai 
igazságügyi és rendészeti kultúra 
megteremtését európai képzési és 
csereprogramok létrehozásával 
valamennyi illetékes rendészeti személyzet 
számára nemzeti és uniós szinten. 

(4) „A polgárokat szolgáló és védı, nyitott 
és biztonságos Európa alcímő Stockholmi 
Program”30 azt szorgalmazza, hogy az 
Europolnak a tagállamok bőnüldözı 
szervei közötti információcsere 
csomópontjává, szolgáltatóvá és a 
bőnüldözési szolgálatok fórumává kell 
válnia. Az Europol mőködésének 
értékelése alapján e célkitőzés elérése 
érdekében tovább kell erısíteni mőködési 
hatékonyságát. 

30 HL C 115., 2010.5.4., 1. o. 30 HL C 115., 2010.5.4., 1. o. 
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Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nagy kiterjedéső bőnügyi és terrorista 
hálózatok jelentıs fenyegetést jelentenek 
az Unió belsı biztonságára, valamint 
polgárainak biztonságára és megélhetésére 
nézve. A rendelkezésre álló 
fenyegetésértékelések azt mutatják, hogy a 
bőnszervezetek tevékenységei egyre 
többféle bőncselekményt foglalnak 
magukban és egyre inkább nemzetközi 
jellegőek. A nemzeti bőnüldözı 
szerveknek ezért egyre szorosabban együtt 
kell mőködniük más tagállamokban 
mőködı megfelelıikkel. Ebben az 
összefüggésben az Europolt fel kell 
vértezni arra, hogy jobban támogathassa a 
tagállamokat az uniós szintő 
bőnmegelızésben, elemzésben és 
nyomozásokban. Ezt a 2009/371/IB és a 
2005/681/IB tanácsi határozatok 
értékelései is megerısítették. 

(5) A nagy kiterjedéső bőnügyi és terrorista 
hálózatok jelentıs fenyegetést jelentenek 
az Unió belsı biztonságára, valamint 
polgárainak biztonságára és megélhetésére 
nézve. A rendelkezésre álló 
fenyegetésértékelések azt mutatják, hogy a 
bőnszervezetek tevékenységei egyre 
többféle bőncselekményt foglalnak 
magukban és egyre inkább nemzetközi 
jellegőek. A nemzeti bőnüldözı 
szerveknek ezért egyre szorosabban együtt 
kell mőködniük más tagállamokban 
mőködı megfelelıikkel. Ebben az 
összefüggésben az Europolt fel kell 
vértezni arra, hogy jobban támogathassa a 
tagállamokat az uniós szintő 
bőnmegelızésben, elemzésben és 
nyomozásokban. Ezt a 2009/371/IB tanácsi 
határozat értékelése is megerısítette. 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Europol és a CEPOL tevékenység 
közötti kapcsolatok miatt a két ügynökség 
feladatköreinek integrálása és 
ésszerősítése fokozná az operatív mőködés 

törölve 
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hatékonyságát, a képzési tevékenység 
relevanciáját, valamint az uniós 
rendırségi együttmőködésének 
eredményességét. 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A 2009/371/IB és a 2005/681/IB 
határozatot ezért hatályon kívül kell 
helyezni és e rendelettel kell helyettesíteni, 
amely alapul veszi mindkét határozat 
végrehajtásából levont tanulságokat. Az e 
rendelet által létrehozott Europol a két 
hatályon kívül helyezett határozat által 
létrehozott Europol és CEPOL helyébe lép, 
és átveszi azok feladatköreit. 

(7) A 2009/371/IB határozatot ezért 
hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel 
kell helyettesíteni, amely alapul veszi a 
határozat végrehajtásából levont 
tanulságokat. Az e rendelet által létrehozott 
Europol ügynökség a hatályon kívül 
helyezett határozat által létrehozott 
Europol helyébe lép, és átveszi annak 
feladatkörét. 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Mivel a bőnözés gyakran a belsı 
határokon keresztül megy végbe, az 
Europolnak támogatnia és erısíteni kell a 
tagállami fellépéseket és 
együttmőködésüket a két vagy több 
tagállamot érintı súlyos bőnözés 
megelızésében és leküzdésében. Mivel a 
terrorizmus az Unió biztonságát érintı 
legfontosabb fenyegetések egyike, az 

(8) Az Europolnak támogatnia és erısíteni 
kell a tagállami fellépéseket és 
együttmőködésüket a két vagy több 
tagállamot érintı súlyos bőnözés 
megelızésében és leküzdésében. Mivel a 
terrorizmus fenyegetést jelent az Unió 
biztonságára, az Europolnak támogatnia 
kell a tagállamokat abban, hogy 
szembenézhessenek az e tekintetben közös 
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Europolnak támogatnia kell a tagállamokat 
abban, hogy szembenézhessenek az e 
tekintetben közös kihívásokkal. Uniós 
bőnüldözési ügynökségként az Europolnak 
ugyancsak támogatnia kell és meg kell 
erısítenie az EU érdekeit érintı bőnözési 
formák leküzdése terén tett fellépéseket és 
együttmőködést. Az Europolnak 
támogatást kell kínálnia továbbá – 
hatáskörének keretei között – az olyan 
kapcsolódó bőncselekmények 
megelızéséhez és leküzdéséhez, amelyeket 
az eszközök beszerzése, a tettek 
elkövetésének megkönnyítése, végrehajtása 
vagy büntetlenségének biztosítása 
érdekében követnek el. 

kihívásokkal. Uniós bőnüldözési 
ügynökségként az Europolnak ugyancsak 
támogatnia kell és meg kell erısítenie az 
EU érdekeit érintı bőnözési formák 
leküzdése terén tett fellépéseket és 
együttmőködést. Az Europolnak 
támogatást kell kínálnia továbbá – 
hatáskörének keretei között – az olyan 
kapcsolódó bőncselekmények 
megelızéséhez és leküzdéséhez, amelyeket 
az eszközök beszerzése, a tettek 
elkövetésének megkönnyítése, végrehajtása 
vagy büntetlenségének biztosítása 
érdekében követnek el. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az Europolnak egyértelmő keretbe 
foglalt, jobb minıségő, koherens és 
következetes képzést kell biztosítania a 
bőnüldözési szervek mindenféle 
besorolású tagja számára a képzési 
igényekkel összhangban. 

törölve 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 
 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az Europol számára lehetıvé kell 
tenni, hogy bőnügyi nyomozások 
megkezdésére, lefolytatására vagy 
koordinálására kérje fel a tagállamokat 

(10) Az Europol számára lehetıvé kell 
tenni, hogy bőnügyi nyomozások 
megkezdésére, lefolytatására vagy 
koordinálására kérje fel a tagállamokat 
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olyan konkrét esetekben, amikor a 
határokon átnyúló együttmőködés 
hozzáadott értéket képvisel. Az Europolnak 
tájékoztatnia kell az Eurojustot az ilyen 
megkeresésekrıl. 

olyan konkrét esetekben, amikor a 
határokon átnyúló együttmőködés 
hozzáadott értéket képvisel. Az Europolnak 
tájékoztatnia kell az Eurojustot az ilyen 
megkeresésekrıl. Az Europolnak a 
megkeresést indokolnia kell. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Az Europol jegyzıkönyvet vesz fel a 
célkitőzéseiben felölelt 
bőncselekményekkel foglalkozó közös 
nyomozócsoportok tevékenységeiben való 
részvételérıl. 

 
 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) Amennyiben valamely konkrét 
nyomozás tekintetében az Europol és a 
tagállamok együttmőködnek, az Europol 
és az érintett tagállamok között 
egyértelmő rendelkezéseket kell 
meghatározni, amelyek körvonalazzák a 
végrehajtandó konkrét feladatokat, a 
tagállamok nyomozati vagy 
igazságszolgáltatási eljárásaiban való 
részvétel mértékét, valamint a felelısségek 
megosztását és a bírósági felügyelet 
céljából alkalmazandó jogot. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ahhoz, hogy az Europol Unión belüli 
információcsere-csomópontként 
hatékonyabbá váljon, egyértelmően meg 
kell állapítani a tagállamok arra vonatkozó 
kötelezettségeit, hogy biztosítsák az 
Europol számára a célkitőzéseinek 
teljesítéséhez szükséges adatokat. E 
kötelezettségek végrehajtása során a 
tagállamoknak különös figyelmet kell 
fordítaniuk arra, hogy olyan adatokat 
szolgáltassanak, amelyek relevánsak az 
Unió vonatkozó szakpolitikai eszközeiben 
foglalt, a bőnözés elleni küzdelemre 
vonatkozó stratégiai és operatív 
prioritások tekintetében. A tagállamoknak 
másolatot kell küldeniük továbbá az 
Europolnak az utóbbi célkitőzései által 
felölelt bőncselekményekkel kapcsolatban 
egyéb tagállamokkal folytatott bilaterális 
és multilaterális információcserérıl. Ezzel 
egyidejőleg az Europolnak növelnie kell a 
tagállamoknak nyújtott támogatás szintjét, 
hogy megerısítse a kölcsönös 
együttmőködés és információmegosztást. 
Az Europol éves jelentést nyújt be az 
összes uniós intézménynek és a nemzeti 
parlamenteknek arról, hogy az egyes 
tagállamok milyen mértékben szolgáltattak 
információt számára. 

(11) Ahhoz, hogy az Europol Unión belüli 
információcsere-csomópontként 
hatékonyabbá váljon, egyértelmően meg 
kell állapítani a tagállamok arra vonatkozó 
kötelezettségeit, hogy biztosítsák az 
Europol számára a célkitőzéseinek 
teljesítéséhez szükséges adatokat. E 
kötelezettségek végrehajtása során a 
tagállamoknak különös figyelmet kell 
fordítaniuk arra, hogy csak olyan 
adatokat szolgáltassanak, amelyek 
relevánsak az Unió vonatkozó 
szakpolitikai eszközeiben foglalt, a 
bőnözés elleni küzdelemre vonatkozó 
stratégiai és operatív prioritások 
tekintetében. A tagállamoknak másolatot 
kell küldeniük továbbá az Europolnak az 
utóbbi célkitőzései által felölelt 
bőncselekményekkel kapcsolatban egyéb 
tagállamokkal folytatott bilaterális és 
multilaterális információcserérıl, és ennek 
során meg kell adniuk azt is, hogy az 
adatok milyen forrásból származnak. 
Ezzel egyidejőleg az Europolnak növelnie 
kell a tagállamoknak nyújtott támogatás 
szintjét, hogy megerısítse a kölcsönös 
együttmőködés és információmegosztást. 
Az Europolnak éves jelentést kell 
benyújtania az összes uniós intézménynek 
és a nemzeti parlamenteknek arról, hogy az 
egyes tagállamok milyen mértékben 
szolgáltattak információt számára. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az Europol és a tagállamok közötti 
hatékony együttmőködés biztosítása 
érdekében minden egyes tagállamban 
nemzeti egységet kell felállítani. E nemzeti 
egység az elsıdleges összekötı egyrészt a 
bőnüldözı szervek és képzési intézmények, 

(12) Az Europol és a tagállamok közötti 
hatékony együttmőködés biztosítása 
érdekében minden egyes tagállamban 
nemzeti egységet kell felállítani. E 
rendeletben meg kell ırizni az Europol 
nemzeti egységének szerepét, amely 
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másrészt az Europol között Az Europol és 
a nemzeti egységek közötti folyamatos és 
hatékony információcsere, valamint 
együttmőködésük megkönnyítése 
érdekében minden nemzeti egység legalább 
egy összekötı tisztviselıt küld az 
Europolhoz. 

biztosítja és védi a nemzeti érdekeket az 
ügynökségen belül. A nemzeti egységet 
meg kell tartani, mint az Europol és az 
illetékes hatóságok közötti kapcsolattartó 
pontot, biztosítva a nemzeti egység 
központi szerepét, amely egyúttal 
koordinálja a tagállamok az Europollal és 
az Europol közremőködésével folytatott 
együttmőködését, és biztosítja, hogy az 
adott tagállam egységesen eleget tesz az 
Europol követelményeinek. Az Europol és 
a nemzeti egységek közötti folyamatos és 
hatékony információcsere, valamint 
együttmőködésük megkönnyítése 
érdekében minden nemzeti egység legalább 
egy összekötı tisztviselıt küld az 
Europolhoz. 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós szintő bőnüldözési képzés magas 
színvonalú, átfogó és következetes legyen, 
az Europolnak az unió bőnüldözési 
képzési politikájával összhangban kell 
fellépnie. Az uniós szintő képzést a 
bőnüldözı szervek mindenféle besorolású 
tagja számára elérhetıvé kell tenni. Az 
Europolnak gondoskodnia kell a képzés 
értékelésérıl, és hogy a képzési igényekrıl 
készített felmérések megállapításait a 
munka felesleges megkettızıdésének 
csökkentése érdekében a tervezésnél 
figyelembe vegyék. Az Europolnak elı kell 
mozdítania az uniós szinten nyújtott 
képzés tagállamokbeli elismerését. 

törölve 
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Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Europol mőködésének hatékony 
felügyelete érdekében a Bizottságnak és a 
tagállamoknak képviseltetniük kell 
magukat annak igazgatótanácsában. Az új 
ügynökség kettıs – az operatív 
támogatásra és bőnüldözési képzésre 
vonatkozó – megbízatásának tükrözése 
érdekében az igazgatótanács teljes jogú 
tagjait bőnüldözési együttmőködéssel 
kapcsolatos ismereteik alapján, a 
póttagokat pedig a bőnüldözési szervek 
tagjainak képzéssel kapcsolatos ismereteik 
alapján nevezik ki. A póttagok teljes jogú 
tagként járnak el a teljes jogú tag 
hiányában, és minden olyan esetben, 
amikor képzésrıl tárgyalnak vagy 
döntenek. Az igazgatótanács számára 
technikai képzési kérdésekkel foglalkozó 
tudományos bizottság nyújt tanácsadást. 

(16) Az Europol mőködésének hatékony 
felügyelete érdekében a Bizottságnak és a 
tagállamoknak képviseltetniük kell 
magukat annak igazgatótanácsában. Az 
igazgatótanács tagjait bőnüldözési 
együttmőködéssel kapcsolatos ismereteik 
alapján nevezik ki. 

Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a 
szükséges hatáskörökkel, különösen a 
költségvetés megállapítása, 
végrehajtásának ellenırzése, megfelelı 

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a 
szükséges hatáskörökkel, különösen a 
költségvetés megállapítása, 
végrehajtásának ellenırzése, megfelelı 
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pénzügyi szabályok és tervezési 
dokumentumok elfogadása, az Europol 
ügyvezetı igazgatójára általi döntéshozatal 
átlátható munkaeljárásainak megállapítása, 
valamint az éves tevékenységi jelentés 
elfogadása tekintetében. Az igazgatótanács 
gyakorolja a kinevezı hatóság hatáskörét 
az ügynökség személyzete – ideértve az 
ügyvezetı igazgatót is – tekintetében. A 
döntéshozatal egyszerősítése, valamint az 
igazgatási és költségvetési irányítás 
felügyeletének megerısítése érdekében az 
igazgatótanács ügyvezetı testületet hozhat 
létre. 

pénzügyi szabályok és tervezési 
dokumentumok elfogadása, az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét és a csalás 
elleni küzdelmet célzó intézkedések, 
továbbá az összeférhetetlenség 
megelızését és kezelését szolgáló 
szabályok elfogadása, az Europol 
ügyvezetı igazgatójára általi döntéshozatal 
átlátható munkaeljárásainak megállapítása, 
valamint az éves tevékenységi jelentés 
elfogadása tekintetében. Az igazgatótanács 
gyakorolja a kinevezı hatóság hatáskörét 
az ügynökség személyzete – ideértve az 
ügyvezetı igazgatót is – tekintetében. A 
döntéshozatal egyszerősítése, valamint az 
igazgatási és költségvetési irányítás 
felügyeletének megerısítése érdekében az 
igazgatótanács ügyvezetı testületet hozhat 
létre. 

Indokolás 

Az elıadó ellenzi azt a rendelkezést, hogy az Europol átláthatóságának és belsı 

demokráciájának biztosítására hozzanak létre egy ügyvezetı testületet. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az Europol célkitőzéseiben felölelt 
bőncselekmények megelızése és az 
ellenük való küzdelem céljából az 
Europolnak a lehetı legteljesebb körő és 
legnaprakészebb információkkal kell 
rendelkeznie. Ezért az Europol számára 
lehetıvé kell tenni a tagállamok, harmadik 
országok, nemzetközi szervezetek és uniós 
szervek által szolgáltatott adatok, továbbá a 
nyilvánosan elérhetı forrásokból származó 
adatok feldolgozását ahhoz, hogy jobban 
megérthesse a bőnügyi jelenségeket és 
trendeket, információkat győjtsön a 
bőnszövetkezetekrıl, és feltárja a 
különbözı bőncselekmények közötti 
kapcsolatokat. 

(19) Az Europol célkitőzéseiben felölelt 
bőncselekmények megelızése és az 
ellenük való küzdelem céljából az 
Europolnak a lehetı legteljesebb körő és 
legnaprakészebb információkkal kell 
rendelkeznie. Ezért az Europol számára – 
amennyiben az Europol a szóban forgó 
adatok jogszerő címzettjének tekinthetı – 
lehetıvé kell tenni a tagállamok, harmadik 
országok, nemzetközi szervezetek és uniós 
szervek által szolgáltatott adatok, továbbá a 
nyilvánosan elérhetı forrásokból származó 
adatok feldolgozását ahhoz, hogy jobban 
megérthesse a bőnügyi jelenségeket és 
trendeket, információkat győjtsön a 
bőnszövetkezetekrıl, és feltárja a 
bőncselekmények közötti kapcsolatokat. 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 
20 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Ahhoz, hogy az Europol 
hatékonyabban biztosíthasson pontos 
bőnügyi elemzéseket a tagállamok 
bőnüldözı hatóságai számára, fel kell 
használnia az új adatfeldolgozási 
technológiákat. Az Europolnak képesnek 
kell lennie arra, hogy gyorsan feltárja a 
nyomozások és a különbözı 
bőnszervezeteket jellemzı közös elkövetési 
módok közötti kapcsolatokat, ellenırizze 
az adatok keresztmegfelelését, és 
egyértelmő áttekintéssel rendelkezzen a 
tendenciákról, ugyanakkor az egyének 
személyes adatainak magas szintő 
védelmét biztosítsa Ezért az Europol 
adatbázisait nem kell elıre meghatározni, 
hogy az Europol a leghatékonyabb IT- 
struktúrát választhassa meg. A magas 
szintő adatvédelem biztosítása érdekében 
meg kell állapítani a feldolgozási 
mőveletek célját és a hozzáférési jogokat, 
valamint további különleges biztosítékokat. 

(20) Ahhoz, hogy az Europol 
hatékonyabban biztosíthasson pontos 
bőnügyi elemzéseket a tagállamok 
bőnüldözı hatóságai számára, fel kell 
használnia az új adatfeldolgozási 
technológiákat. Az Europolnak képesnek 
kell lennie arra, hogy gyorsan feltárja a 
nyomozások és a különbözı 
bőnszervezeteket jellemzı közös elkövetési 
módok közötti kapcsolatokat, ellenırizze 
az adatok keresztmegfelelését, és 
egyértelmő áttekintéssel rendelkezzen a 
tendenciákról, ugyanakkor garantálja az 
egyének személyes adatainak magas szintő 
védelmét. A magas szintő adatvédelem 
biztosítása érdekében meg kell állapítani a 
feldolgozási mőveletek célját és a 
hozzáférési jogokat, valamint további 
különleges biztosítékokat. A személyes 
adatok feldolgozása során tiszteletben kell 
tartani a célhoz kötöttség és az arányosság 
elvét. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az adatok tulajdonjogának és az 
információk védelmének tiszteletben 
tartása érdekében a tagállamok, valamint 
harmadik országbeli hatóságok és 
nemzetközi szervezetek számára lehetıvé 
kell tenni egyrészt annak meghatározását, 
hogy az Europol milyen célból 
használhatja fel az általuk szolgáltatott 
adatokat, másrészt a hozzáférési jogok 
korlátozását. 

(21) Az adatok tulajdonjogának és az 
információk védelmének tiszteletben 
tartása érdekében a tagállamok, valamint 
harmadik országbeli hatóságok és 
nemzetközi szervezetek számára lehetıvé 
kell tenni egyrészt annak meghatározását, 
hogy az Europol milyen célból 
használhatja fel az általuk szolgáltatott 
adatokat, másrészt a hozzáférési jogok 
korlátozását. A célhoz kötöttség hozzájárul 
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az átláthatósághoz, a jogbiztonsághoz és a 
kiszámíthatósághoz, és különösen fontos a 
rendırségi együttmőködés területén, ahol 
az érintettek rendszerint nincsenek 
tudatában annak, hogy személyes 
adataikat győjtik és feldolgozzák, és ahol 
a személyes adatok felhasználása igen 
jelentıs hatással lehet az egyének életére 
és szabadságaira. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 
23 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az ügynökségek közötti operatív 
együttmőködés megerısítése érdekében, és 
különösen a már a különbözı ügynökségek 
birtokában lévı adatok összekapcsolása 
céljából az Europolnak lehetıvé kell tennie 
az Eurojust és az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) számára, hogy 
hozzáférhessen az Europol rendelkezésére 
állóadatokhoz, és azokra vonatkozó 
kereséseket végezzen. 

(23) Az ügynökségek közötti operatív 
együttmőködés megerısítése érdekében, és 
különösen a már a különbözı ügynökségek 
birtokában lévı adatok összekapcsolása 
céljából az Europolnak lehetıvé kell tennie 
az Eurojust számára, hogy az egyedi 
biztosítékok figyelembevételével 
hozzáférhessen az Europol rendelkezésére 
álló adatokhoz, és azokra vonatkozó 
kereséseket végezzen.  

Indokolás 

Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja utal az 

Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Itt nem kell az OLAF-ot is említeni. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 
24 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A feladatai ellátásához szükséges 
mértékben az Europolnak együttmőködési 
kapcsolatokat kell fenntartania egyéb uniós 
szervekkel, harmadik országok bőnüldözı 
hatóságaival és bőnüldözési képzést végzı 
intézményeivel, nemzetközi szervezetekkel 
és magánfelekkel. 

(24) A feladatai ellátásához szükséges 
mértékben az Europolnak együttmőködési 
kapcsolatokat kell fenntartania egyéb uniós 
szervekkel, harmadik országok bőnüldözı 
hatóságaival, nemzetközi szervezetekkel és 
magánfelekkel. 
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Indokolás 

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az elıadó úgy tudja, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 
25 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az operatív hatékonyság biztosítása 
érdelében az Europol számára lehetıvé kell 
tenni, hogy a feladatai ellátásához 
szükséges mértékben – a személyes adatok 
kivételével – valamennyi információt 
megoszthassa egyéb uniós szervekkel, 
harmadik országok bőnüldözı hatóságaival 
és bőnüldözési képzést végzı 
intézményeivel, valamint nemzetközi 
szervezetekkel. Mivel a társaságok, cégek, 
vállalkozói szövetségek, nem kormányzati 
szervezetek és egyéb magánfelek a súlyos 
bőnözés és a terrorizmus megelızése és az 
ellenük való küzdelem szempontjából 
közvetlen jelentıséggel bíró 
szakértelemmel és adatokkal 
rendelkeznek, az Europolnak lehetıvé kell 
tenni, hogy ilyen adatokat cseréljen 
magánfelekkel is. A hálózati és 
információbiztonsági incidensekhez 
kapcsolódó számítástechnikai bőnözés 
megelızése és leküzdése érdekében az 
Europolnak – a hálózat- és 
információbiztonságnak az egész Unióban 
egységesen magas szintjére vonatkozó 
intézkedésekrıl szóló [az elfogadott 
irányelv száma] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján – együtt kell 
mőködnie és – a személyes adatok 
kivételével – információkat kell cserélnie a 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonsága terén illetékes nemzeti 
hatóságokkal. 

(25) Az operatív hatékonyság biztosítása 
érdelében az Europol számára lehetıvé kell 
tenni, hogy a feladatai ellátásához 
szükséges mértékben – a személyes adatok 
kivételével – valamennyi információt 
megoszthassa egyéb uniós szervekkel, 
harmadik országok bőnüldözı 
hatóságaival, valamint nemzetközi 
szervezetekkel. A hálózati és 
információbiztonsági incidensekhez 
kapcsolódó számítástechnikai bőnözés 
megelızése és leküzdése érdekében az 
Europolnak – a hálózat- és 
információbiztonságnak az egész Unióban 
egységesen magas szintjére vonatkozó 
intézkedésekrıl szóló [az elfogadott 
irányelv száma] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján – együtt kell 
mőködnie és – a személyes adatok 
kivételével – információkat kell cserélnie a 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonsága terén illetékes nemzeti 
hatóságokkal. 

____________________________ ___________________________ 
31 Be kell szúrni az elfogadott irányelv 
hivatkozását (Javaslat: COM(2013) 48 

31 Be kell szúrni az elfogadott irányelv 
hivatkozását (Javaslat: COM(2013)0048). 
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végleges).. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 
26 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A feladatai ellátásához szükséges 
mértékben az Europol számára lehetıvé 
kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb 
uniós szervekkel. 

(26) A feladatai ellátásához szükséges 
mértékben az Europol számára lehetıvé 
kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb 
uniós szervekkel. Az európai adatvédelmi 
biztos támogatja, hogy ez az 
információcsere azokra a személyekre 
korlátozódjon, akik az Europol 
hatáskörébe tartozó bőncselekményeket 
követtek el vagy gyaníthatóan készülnek 
elkövetni.  

Indokolás 

Az Europol az egyéb uniós szervekkel való személyes adatcseréjét korlátozni kell azon 

személyekre, akik az Europol hatáskörébe tartozó bőncselekményeket követtek el vagy 

gyaníthatóan készülnek elkövetni. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 
27 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A súlyos bőncselekmények és a 
terrorizmus kapcsolatrendszere gyakran 
túlmutat az EU területén. Az Europol 
számára ezért lehetıvé kell tenni, hogy a 
feladatai ellátásához szükséges mértékben 
személyes adatokat cserélhessen harmadik 
országok bőnüldözı hatóságaival, vagy 
olyan nemzetközi szervezetekkel, mint 
például az Interpol. 

(27) A súlyos bőncselekmények és a 
terrorizmus kapcsolatrendszere gyakran 
túlmutat az EU területén. Az Europol 
számára ezért lehetıvé kell tenni, hogy a 
feladatai ellátásához szükséges mértékben 
személyes adatokat cserélhessen harmadik 
országok bőnüldözı hatóságaival, vagy 
olyan nemzetközi szervezetekkel, mint 
például az Interpol. A személyes adatok 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel való cseréje során 
megfelelı egyensúlyt kell kialakítani a 
hatékony bőnüldözés és a személyes 
adatok védelme között. 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 
31 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Nem dolgoznak fel olyan 
információkat, amelyeket harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet egyértelmően az 
emberi jogok megsértésével szerzett. 

(31) Nem dolgoznak fel olyan 
információkat, amelyek megszerzése 
egyértelmően az emberi jogok 
megsértésével történt. 

 

Módosítás  28 
Rendeletre irányuló javaslat 
32 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Az Europol által alkalmazott 
adatvédelmi szabályokat meg kell erısíteni 
és a 45/200132/EK rendeletet megalapozó 
elvekre kell alapozni a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében az egyének 
magas szintő védelmének biztosítása 
érdekében. Mivel a Szerzıdéshez mellékelt 
21. nyilatkozat elismeri a személyes 
adatok bőnüldözéssel összefüggésben 
történı feldolgozásának sajátosságát, az 
Europol adatvédelmi szabályainak 
önállónak kell lenniük, és azokat össze 
kell hangolni az Unión belüli rendırségi 
együttmőködés területére vonatkozó más 
adatvédelmi aktusokkal, különösen a 
10833. sz. egyezménnyel, az Európa 
Tanács R(87) 15. sz. ajánlásával34, 
valamint a büntetıügyekben folytatott 
rendırségi és igazságügyi együttmőködés 
keretében feldolgozott személyes adatok 
védelmérıl szóló 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározattal35 [ az elfogadáskor 
hatályos vonatkozó irányelvvel 
helyettesítendı]. 

(32) Az Europol által alkalmazott 
adatvédelmi szabályokat meg kell 
erısíteni, és hozzá kell igazítani az 
Unióban a rendırségi együttmőködés 
területén a személyes adatok 
feldolgozására alkalmazandó egyéb 
idevágó adatvédelmi eszközökhöz, a 
személyes adatok feldolgozása 
tekintetében az egyének magas szintő 
védelmének biztosítása érdekében. 
Jóllehet a 2009/371/IB határozat 
megbízható adatvédelmi rendszert ír elı az 
Europol számára, ezt még jobban ki kell 
dolgozni, hogy hozzáigazítsák az Europolt 
a Lisszaboni Szerzıdés követelményeihez, 
figyelembe vegyék az Europol növekvı 
szerepét, javítsák az érintettek jogait, és 
tovább növeljék a tagállamok és az 
Europol közötti bizalmat, amely szükséges 
a sikeres információcseréhez. Az Europol 
által alkalmazott adatvédelmi szabályokat 
meg kell erısíteni és a 45/2001/EK 
rendeletet32 vagy a 45/2001/EK rendelet 
helyébe lépı eszközt megalapozó elvekre 
kell alapozni a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében az egyének 
magas szintő védelmének biztosítása 
érdekében, valamint egyéb adatvédelmi 
elvekre kell alapozni, köztük az 
elszámoltathatóság elvére, az adatvédelmi 
hatásvizsgálatra, a beépített 
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adatvédelemre, az alapértelmezett 
adatvédelemre és a személyes adatok 
megsértésének bejelentésére. Amint 
elfogadásra kerül az uniós intézmények és 
szervek új adatvédelmi kerete, annak az 
Europolra is irányadónak kell lennie. 
Ahogyan a Szerzıdéshez mellékelt 21. 
nyilatkozat elismeri, a személyes adatok 
bőnüldözéssel összefüggésben történı 
feldolgozásának sajátos jellege 
szükségessé teszi, hogy az Europol 
tekintetében az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 16. cikke 
alapján külön szabályokat állapítsanak 
meg a személyes adatok védelmére és az 
ilyen adatok szabad mozgására 
vonatkozóan, és hogy azokat 
összehangolják az Unión belüli 
rendırségi együttmőködés területére 
vonatkozó más adatvédelmi aktusokkal, 
különösen a 108. sz. egyezménnyel33 és 
annak 2001. november 8-i kiegészítı 
jegyzıkönyvével, az Európa Tanács R(87) 
15. sz. ajánlásával34, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározatban35 
elıírt szilárd adatvédelmi rendszerrel [az 
elfogadáskor hatályos vonatkozó 
irányelvvel helyettesítendı]. Az 
átláthatóság az adatvédelem kritikus 
jelentıségő része, mivel ez teszi lehetıvé a 
többi adatvédelmi elv és jog gyakorlását. 
Az átláthatóság javítása érdekében az 
Europolnak átlátható adatvédelmi 
politikával kell rendelkeznie, amelyet a 
nyilvánosság számára egyszerően 
hozzáférhetıvé kell tennie, és amely 
érthetı formában, egyszerő és egyértelmő 
megfogalmazásban meghatározza a 
személyes adatok feldolgozására és az 
érintettek számára a jogaik gyakorlásához 
rendelkezésre álló eszközökre vonatkozó 
rendelkezéseket, továbbá közzé kell tennie 
a harmadik országokkal, uniós szervekkel 
és nemzetközi szervezetekkel fennálló 
nemzetközi és együttmőködési 
megállapodásainak listáját.  

___________________________ _______________________ 
32 HL L 8., 2001.1.12., 1. o. 32 Az Európai Parlament és a Tanács 

45/2001/EK rendelete (2000. december 



 

 
 PE529.533/ 18 

 HU 

18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történı 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelmérıl, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. 
o.) 

33 Egyezmény az egyének védelmérıl a 
személyes adatok gépi feldolgozása során, 
Strasbourg, 1981.1.28. 

33 Egyezmény az egyének védelmérıl a 
személyes adatok gépi feldolgozása során, 
Strasbourg, 1981.1.28. 

34 Az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának R(87) 15. számú ajánlása a 
tagállamok számára a személyes adatok 
rendırségi ágazatban történı 
feldolgozásának szabályozásáról, 
1987.9.17. 

34 Az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának R(87) 15. számú ajánlása a 
tagállamok számára a személyes adatok 
rendırségi ágazatban történı 
feldolgozásának szabályozásáról, 
1987.9.17. 

35 HL L 350., 2008.12.30., 60. o. 35 A Tanács 2008/977/IB kerethatározata a 
büntetıügyekben folytatott rendırségi és 
igazságügyi együttmőködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelmérıl. 
(HL L 350., 2008.12.30., 60. o.) 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 
33 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Lehetıség szerint a személyes 
adatokat pontosságuk és megbízhatóságuk 
foka szerint kell különválasztani. Az 
egyének védelmét és az Europol által 
feldolgozott információk minıségét és 
megbízhatóságát biztosítandó, a tényeket 
és a személyes értékelést külön kell 
választani. 

(33) A személyes adatokat pontosságuk és 
megbízhatóságuk foka szerint kell 
különválasztani. Az egyének védelmét és 
az Europol által feldolgozott információk 
minıségét és megbízhatóságát 
biztosítandó, a tényeket és a személyes 
értékelést külön kell választani. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 
33 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33a) Az ügynökségnek, sajátos jellegére 
való tekintettel, egyedi, különleges és 
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egyúttal az adatok védelmét is biztosító 
rendszerrel kell rendelkeznie, amely 
semmiképpen nem maradhat el az Unió és 
az uniós ügynökségek esetében 
alkalmazandó általános rendszertıl. 
Ebben az értelemben az uniós általános 
adatvédelmi szabályok reformjainak 
mihamarabb és az általános szabályok 
hatálybalépését követıen legfeljebb két 
éven belül az Europolra vonatkozó 
különleges és az uniós egyedi adatvédelmi 
szabályokat az e céllal kidolgozott 
szabályozás elfogadását követıen két éven 
belül össze kell hangolni.   

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 
34 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A rendırségi együttmőködés területén 
az érintettek különbözı kategóriáival 
kapcsolatos személyes adatokat dolgoznak 
fel. Ezért az Europolnak a lehetı 
legegyértelmőbben meg kell 
különböztetnie az érintettek különbözı 
kategóriáira vonatkozó személyes adatokat. 
Különösen védelmezni kell az olyan 
személyekre vonatkozó személyes 
adatokat, mint például az áldozatok, a 
tanúk, a releváns információk birtokában 
lévı személyek, valamint a kiskorúak. 
Ezért az Europol csak akkor dolgozhatja 
fel azokat, ha az a célkitőzéseibe tartozó 
bőncselekmények megelızése és az 
ellenük való küzdelem szempontjából 
feltétlenül szükséges, és ha ezek az adatok 
kiegészítik az Europol által már 
feldolgozott adatokat. 

(34) A rendırségi együttmőködés területén 
az érintettek különbözı kategóriáival 
kapcsolatos személyes adatokat dolgoznak 
fel. Ezért az Europolnak a lehetı 
legegyértelmőbben meg kell 
különböztetnie az érintettek különbözı 
kategóriáira vonatkozó személyes adatokat. 
Különösen védelmezni kell az olyan 
személyekre vonatkozó személyes 
adatokat, mint például az áldozatok, a 
tanúk, a releváns információk birtokában 
lévı személyek, valamint a kiskorúak. 
Ezért az Europol nem dolgozhatja fel 
azokat. 
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Rendeletre irányuló javaslat 
35 preambulumbekezdés 



 

 
 PE529.533/ 20 

 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) A személyes adatok védelmét érintı 
alapvetı jogok fényében az Europol nem 
tárolhatja ezeket a személyes adatokat a 
feladatinak ellátásához szükségesnél 
hosszabb ideig. 

(35) A személyes adatok védelmét érintı 
alapvetı jogok fényében az Europol nem 
tárolhatja ezeket a személyes adatokat a 
feladatinak ellátásához szükségesnél 
hosszabb ideig. A további tárolás 
szükségességét az adatbevitelt követıen 
legkésıbb három év múlva felül kell 
vizsgálni. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
36 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A személyes adatok biztonságának 
garantálása érdekében az Europolnak 
megfelelı technikai és szervezési 
intézkedéseket kell végrehajtani. 

(36) A személyes adatok biztonságának 
garantálása érdekében az Europolnak 
valamennyi szükséges intézkedést végre 
kell hajtania. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 
37 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Bármely személynek jogában áll 
hozzáférni a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz, helyesbíttetni a helytelen 
adatokat, illetve töröltetni vagy zároltatni a 
rájuk vonatkozó adatokat, amennyiben 
azokra már nincs szükség. Az érintettet 
megilletı jogok és azok gyakorlása nem 
sértheti az Europol kötelezettségeit, és 
arra az e rendeletben meghatározott 
korlátozások vonatkoznak.  

(37) Bármely személynek jogában áll 
hozzáférni a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz, helyesbíttetni a helytelen 
adatokat, illetve töröltetni vagy zároltatni a 
rá vonatkozó adatokat. 
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Rendeletre irányuló javaslat 
38 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelméhez e rendeletnek 
egyértelmően meg kell határoznia a 
felelısségi köröket. A tagállamok felelısek 
az Europolnak általuk továbbított 
személyes adatok pontosságáért és 
naprakészen tartásáért, valamint e 
továbbítás jogszerőségéért. Az Europol 
felelıs az egyéb adatszolgáltatóktól 
származó adatok pontosságáért és 
naprakészen tartásáért. Az Europolnak 
biztosítania kell továbbá, hogy az adatokat 
tisztességesen és jogszerően dolgozzák fel, 
valamint győjtésük és feldolgozásuk 
konkrét célból történjen, ne legyenek 
feldolgozásuk céljához képest túlzottak, 
valamint ne tárolják azokat a feldolgozásuk 
céljához szükségesnél hosszabb ideig. 

(38) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelméhez e rendeletnek 
egyértelmően meg kell határoznia a 
felelısségi köröket. A tagállamok felelısek 
az Europolnak általuk továbbított 
személyes adatok pontosságáért és 
naprakészen tartásáért, valamint e 
továbbítás jogszerőségéért. Az Europol 
felelıs az egyéb adatszolgáltatóktól 
származó adatok pontosságáért és 
naprakészen tartásáért. Az Europol köteles 
továbbá biztosítani, hogy az adatokat 
tisztességesen és jogszerően dolgozzák fel, 
valamint győjtésük és feldolgozásuk 
konkrét célból történjen, ne legyenek 
feldolgozásuk céljához képest túlzottak, 
valamint ne tárolják azokat a feldolgozásuk 
céljához szükségesnél hosszabb ideig. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) Az adatfeldolgozás jogszerőségének 
ellenırzése, az önellenırzés, valamint az 
adatok sértetlenségének és megfelelı 
biztonságának biztosítása céljából az 
Europol nyilvántartást vezet a személyes 
adatok győjtésérıl, megváltoztatásáról, 
kiszolgáltatásáról, összekapcsolásáról, 
törlésérıl és az azokhoz való hozzáférésrıl. 
Minden adatkezelı vagy -feldolgozó 
köteles a felügyelı hatósággal 
együttmőködni és az adatnaplókat vagy 
dokumentációt kérésre hozzáférhetıvé 
tenni az adatfeldolgozási mőveletek 
ellenırzése céljából. 

(39) Az adatfeldolgozás jogszerőségének 
ellenırzése, az önellenırzés, valamint az 
adatok sértetlenségének és megfelelı 
biztonságának biztosítása céljából az 
Europol nyilvántartást vezet a személyes 
adatok győjtésérıl, megváltoztatásáról, 
kiszolgáltatásáról, összekapcsolásáról, 
törlésérıl és az azokhoz való hozzáférésrıl. 
Az Europol köteles az európai 
adatvédelmi biztossal együttmőködni és az 
adatnaplókat vagy dokumentációt kérésre 
hozzáférhetıvé tenni az adatfeldolgozási 
mőveletek ellenırzése céljából. 
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Rendeletre irányuló javaslat 
40 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Az Europolnak adatvédelmi 
tisztviselıket kell kijelölnie az e rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelés 
ellenırzésének támogatására. Az 
adatvédelmi tisztviselıknek 
kötelezettségeiket és feladataikat 
függetlenül és hatékonyan kell ellátniuk. 

(40) Az Europolnak adatvédelmi 
tisztviselıket kell kijelölnie az e rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelés 
ellenırzésének támogatására. Az 
adatvédelmi tisztviselıknek 
kötelezettségeiket és feladataikat 
függetlenül és hatékonyan kell ellátniuk. 
Az adatvédelmi tisztviselıket fel kell 
ruházni a feladataik ellátásához szükséges 
eszközökkel.  
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Rendeletre irányuló javaslat 
41 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) A személyes adatok feldolgozását 
felügyelı illetékes nemzeti hatóságok 
ellenırzik a személyes adatok tagállamok 
általi feldolgozásának jogszerőségét. Az 
európai adatvédelmi biztos – feladatait 
teljes körő függetlenséggel ellátva – 
ellenırzi az Europol által adatfeldolgozás 
jogszerőségét. 

(41) Az egyéneknek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében Alapjogi Charta 
8. cikkében és az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 16. cikkében 
elıírt védelme érdekében elengedhetetlen 
egy független, megfelelı hatáskörrel 
felruházott, átlátható, elszámoltatható és 
hatékony felügyeleti struktúra. A 
személyes adatok feldolgozását felügyelı 
illetékes nemzeti hatóságok ellenırzik a 
személyes adatok tagállamok általi 
feldolgozásának jogszerőségét. Az európai 
adatvédelmi biztos – feladatait teljes körő 
függetlenséggel ellátva – ellenırzi az 
Europol által adatfeldolgozás 
jogszerőségét. 
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Rendeletre irányuló javaslat 
42 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) Az európai adatvédelmi biztos és a 
nemzeti ellenırzı szervok együttmőködnek 
a nemzeti bevonást igénylı konkrét 

(42) Fontos biztosítani az Europol 
megerısített és hatékony felügyeletét, az 
erıforrásokat és a felhalmozódott 
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kérdésekben, valamint e rendelet Unió-
szerte koherens alkalmazásának biztosítása 
céljából. 

szakértelem nemzeti és uniós szinten 
egyaránt optimális hasznosítása mellett. 
Az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti 
ellenırzı szervek együttmőködnek a 
nemzeti bevonást igénylı konkrét 
kérdésekben, valamint e rendelet Unió-
szerte koherens alkalmazásának biztosítása 
céljából. Amennyiben szükséges, az 
európai adatvédelmi biztos feladatainak 
ellátása során – többek között a 
vizsgálatok és helyszíni ellenırzések 
végrehajtásakor – támaszkodhat a nemzeti 
adatvédelmi hatóságok szakértelmére és 
tapasztalataira. 
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Rendeletre irányuló javaslat 
43 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(43) Mivel az Europol nem operatív, 
bőnügyi vizsgálatokhoz nem kapcsolódó 
személyes adatokat is feldolgoz, az ilyen 
adatok feldolgozása a 45/2001/EK rendelet 
hatálya alá tartozik. 

(43) Mivel az Europol nem operatív, 
bőnügyi vizsgálatokhoz nem kapcsolódó 
személyes adatokat is feldolgoz, mint 
amilyenek például az Europol 
személyzetének, a szolgáltatóknak és a 
látogatóknak a személyes adatai, az ilyen 
adatok feldolgozása a 45/2001/EK rendelet 
hatálya alá tartozik. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) Az európai adatvédelmi biztosnak 
fogadnia kell és ki kell vizsgálnia az 
érintettek által benyújtott panaszokat. A 
panaszt követı – bírósági felülvizsgálat alá 
tartozó – vizsgálatot a konkrét esethez 
szükséges mértékben kell lefolytatni. Az 
európai adatvédelmi biztosnak ésszerő 
határidın belül tájékoztatnia kell az 
érintettet a panaszhoz főzıdı 

(44) Az európai adatvédelmi biztosnak 
fogadnia kell és ki kell vizsgálnia az 
érintettek által benyújtott panaszokat. A 
panaszt követı – bírósági felülvizsgálat alá 
tartozó – vizsgálatot a konkrét eset teljes 
felderítéséhez szükséges mértékben kell 
lefolytatni. Az európai adatvédelmi 
biztosnak haladéktalanul tájékoztatnia kell 
az érintettet a panaszhoz főzıdı 
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fejleményekrıl és eredményekrıl. fejleményekrıl és eredményekrıl. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 
48 preambulumbekezdés 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(48) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Europol teljes mértékben elszámoltatható 
és átlátható belsı szervezet legyen, az 
Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 
88. cikke fényében elıírásokat kell 
megállapítani a Europol tevékenységeinek 
Európai Parlament és nemzeti palamentek 
általi ellenırzésére vonatkozóan, 
figyelembe véve annak szükségességét, 
hogy védjék az operatív információk 
bizalmasságát 

(48) A parlamentek által a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló európai térség ellenırzésében 
betöltött szerep, valamint a nemzeti 
parlamentek és az Európai Parlament 
által a jogalkotási folyamatban ıket 
megilletı hatáskörök tiszteletben 
tartásával és gyakorlásával kapcsolatban 
ellátott politikai feladatkörök tiszteletben 
tartása érdekében szükséges, hogy az 
Europol teljes mértékben elszámoltatható 
és átlátható belsı szervezet legyen. E 
célból az Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés 88. cikke fényében, valamint a 
nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepérıl szóló 1. sz. 
jegyzıkönyv II. címében meghatározott 
parlamentközi együttmőködésre 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelıen, 
elıírásokat kell megállapítani az Europol 
tevékenységeinek Európai Parlament és 
nemzeti parlamentek általi ellenırzésére 
vonatkozóan, figyelembe véve annak 
szükségességét, hogy védjék az operatív 
információk bizalmasságát. 

Indokolás 

Az Europol tevékenységi körével kapcsolatos mélyebb és szorosabb parlamenti együttmőködés 

érdekében a nemzeti parlamenteknek az Európai Parlamenttel együtt a nemzeti parlamenteknek 

az Európai Unióban betöltött szerepérıl szóló 1. sz. jegyzıkönyv II. címével összhangban 

konkrét eljárásokat kell meghatározniuk. 
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Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 
50 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(50) Tekintettel az Europol feladatainak 
jellegére, valamint az ügyvezetı igazgató 
szerepére, az ügyvezetı igazgatót fel lehet 
kérni arra, hogy kinevezése, vagy hivatali 
idejének meghosszabbítása elıtt tegyen 
nyilatkozatot, és válaszolja meg az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
által feltett kérdéseket Az ügyvezetı 
igazgató továbbá éves jelentést köteles 
benyújtani az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Ezen felül az Európai 
Parlament felkérheti az ügyvezetı 
igazgatót, hogy számoljon be feladatai 
végrehajtásáról. 

(50) Tekintettel az Europol feladatainak 
jellegére, valamint az ügyvezetı igazgató 
szerepére, az ügyvezetı igazgatót felkérik 
arra, hogy kinevezése, vagy hivatali 
idejének meghosszabbítása elıtt tegyen 
nyilatkozatot, és válaszolja meg a közös 
parlamenti ellenırzı csoport által feltett 
kérdéseket. Az ügyvezetı igazgató továbbá 
éves jelentést köteles benyújtani az említett 
közös parlamenti ellenırzı csoportnak és 
a Tanácsnak. Ezen felül az Európai 
Parlament felkérheti az ügyvezetı 
igazgatót, hogy számoljon be feladatai 
végrehajtásáról. 

Indokolás 

Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az 

Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendı parlamenti ellenırzésre. Ezzel a 

céllal jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott parlamenti ellenırzı csoport. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 
56 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(56) Az Europol székhelyt biztosító 
tagállamban, Hollandiában való 
elhelyezésével kapcsolatos 
rendelkezéseket, valamint az Europol 
személyi állományára és családtagjaikra 
alkalmazandó különös szabályokat a 
székhely-megállapodásban szükséges 
meghatározni. A fogadó tagállam az 
Europol megfelelı mőködése érdekében 
köteles a lehetı legjobb feltételeket 
biztosítani, ideértve a gyermekek 
iskoláztatását és a közlekedési 
lehetıségeket is, hogy az Europol a lehetı 
legszélesebb földrajzi körbıl tudjon magas 

törölve 
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színvonalú személyi állományt vonzani. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 
57 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol 
a 2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozat által 
létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok 
jogutódja. Következésképpen valamennyi 
szerzıdésük – ideértve a 
munkaszerzıdéseket is – és minden 
felelısség és szerzett tulajdon tekintetében. 
A 2009/371/IB határozat alapján 
létrehozott Europol és a 2005/681/IB 
határozat alapján létrehozott CEPOL által 
kötött nemzetközi megállapodások 
hatályban maradnak, a CEPOL által kötött 
székhely-megállapodás kivételével. 

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol 
a 2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol helyébe lép, és annak jogutódja. 
Következésképpen valamennyi 
szerzıdésük – ideértve a 
munkaszerzıdéseket is – és minden 
felelısség és szerzett tulajdon tekintetében. 
A 2009/371/IB határozat alapján 
létrehozott Europol által kötött nemzetközi 
megállapodások hatályban maradnak. 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 
58 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint 
továbbra is a lehetı legjobban eleget 
tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat 
alapján létrehozott Europol és a 
2005/681/IB határozat alapján létrehozott 
CEPOL feladatainak, átmeneti 
intézkedéseket kell meghatározni, 
különösen az igazgatótanács, az ügyvezetı 
igazgató és az Europol-költségvetés egy 
részének képzésre történı elkülönítésére 
vonatkozóan, az e rendelet hatályba 
lépését követı három évre. 

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint 
továbbra is a lehetı legjobban eleget 
tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat 
alapján létrehozott Europol feladatainak, 
átmeneti intézkedéseket kell meghatározni, 
különösen az igazgatótanácsra és az 
ügyvezetı igazgatóra vonatkozóan. 
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Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 
59 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(59) Mivel e rendelet célkitőzését – 
nevezetesen a bőnüldözési 
együttmőködésért és képzésért felelıs 
uniós szintő szerv létrehozását – a 
tagállamok nem tudják kielégítıen 
megvalósítani, és a fellépés nagyságrendje 
és hatása miatt ez a cél uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerzıdés 5. cikkében 
meghatározottak szerinti szubszidiaritás 
elvének megfelelıen intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelıen ez a 
rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket. 

(59) Mivel e rendelet célkitőzését – 
nevezetesen a bőnüldözési 
együttmőködésért felelıs uniós szintő 
szerv létrehozását – a tagállamok nem 
tudják kielégítıen megvalósítani, és a 
fellépés nagyságrendje és hatása miatt ez a 
cél uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. 
cikkében meghatározottak szerinti 
szubszidiaritás elvének megfelelıen 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelıen ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket. 

 

Módosítás  48 
Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bőnüldözési Együttmőködés és képzés 
európai ügynökségének létrehozása 

A Bőnüldözési Együttmőködés Európai 
Ügynökségének létrehozása 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létrejön A Bőnüldözési 
Együttmőködés És Képzés Európai 
Ügynöksége (Europol) az Európai Unió 

(1) Létrejön A Bőnüldözési 
Együttmőködés Európai Ügynöksége 
(Europol) az Európai Unió bőnüldözı 
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bőnüldözı hatóságai közötti kölcsönös 
Együttmőködés fejlesztése, fellépéseik 
megerısítése és támogatása, valamint 
átfogó európai képzési politika biztosítása 
céljából. 

hatóságai közötti kölcsönös együttmőködés 
fejlesztése, valamint fellépéseik 
megerısítése és támogatása céljából. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 
2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozat által 
létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok 
jogutódja. 

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 
2009/371/IB határozat által létrehozott 
Europol helyébe lép, és annak jogutódja. 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Europol minden tagállamban 
egyetlen nemzeti egységgel áll 
kapcsolatban, amelyet a 7. cikkben 
foglaltak szerint kell létrehozni vagy 
kijelölni. 
 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „a tagállamok illetékes hatóságai”: a 
tagállamok összes olyan rendırségi szerve 
és egyéb bőnüldözı hatósága, amely a 

a) „a tagállamok illetékes hatóságai”: a 
tagállamok összes olyan közhatósága, 
amely az alkalmazható nemzeti jog szerint 
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nemzeti jog szerint a bőncselekmények 
megelızéséért és az ellenük folytatott 
küzdelemért felelıs; 

az Europol hatáskörébe tartozó 
bőncselekmények megelızéséért és az 
ellenük folytatott küzdelemért felelıs; 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „elemzés”: adatgyőjtés, -feldolgozás 
vagy -felhasználás a bőnügyi nyomozások 
elısegítése céljából; 

b) „elemzés”: az információk alapos 
vizsgálata azok konkrét jelentésének és 
sajátos jellemzıinek felderítése érdekében 
a bőnügyi nyomozások elısegítése és a 4. 
cikkben felsorolt minden egyéb feladat 
elvégzése céljából; 

 
 
 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i)„személyes adat”: az azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre – a 
továbbiakban az érintett – vonatkozó 
bármely információ; az azonosítható 
személy olyan személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon azonosítható, különösen 
egy azonosító szám vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy társadalmi identitására vonatkozó egy 
vagy több tényezıre történı utalás révén; 

i) „személyes adat”: az azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre (az 
érintett) vonatkozó bármely információ; az 
azonosítható személy olyan személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon 
azonosítható, különösen egy azonosító, 
például a név, egy azonosító szám, 
helymeghatározó adat, egyedi azonosító 
vagy az adott személy fizikai, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy társadalmi vagy nemi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezıre történı 
utalás révén; 
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Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – k pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) „címzett”: az a természetes vagy jogi 
személy, hatóság, intézmény vagy bármely 
más szerv, akinek vagy amelynek a részére 
az adatot továbbítják, függetlenül attól, 
hogy harmadik személy-e vagy sem; 
mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek 
egyedi megkeresés alapján kapnak 
adatokat, nem tekinthetık címzettnek; 

k) „címzett”: az a természetes vagy jogi 
személy, hatóság, intézmény vagy bármely 
más szerv, akinek vagy amelynek a részére 
az adatot továbbítják, függetlenül attól, 
hogy harmadik személy-e vagy sem; 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – n pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
kívánságának önkéntes, a konkrét esetre 
vonatkozó és tájékozott kinyilvánítása, 
amellyel beleegyezését adja az ıt érintı 
személyes adatok feldolgozásához; 

n) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
kívánságának önkéntes, kifejezett, a 
konkrét esetre vonatkozó és tájékozott 
kinyilvánítása, amellyel egyértelmően és 
kifejezetten beleegyezését adja az ıt érintı 
személyes adatok feldolgozásához; 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Europol támogatja és megerısíti a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
fellépését és kölcsönös együttmőködésüket 
a két vagy több tagállamot érintı súlyos 
bőnözés, a terrorizmus és az uniós politika 
által felölelt közös érdeket érintı 
bőncselekmények egyéb formáinak 
megelızése és az ellenük való küzdelem 
terén, az I. mellékletben meghatározottak 
szerint; 

(1) Az Europol támogatja és megerısíti a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
fellépését és kölcsönös együttmőködésüket 
a két vagy több tagállamot érintı szervezett 
bőnözés, terrorizmus és a súlyos 
bőncselekmények I. mellékletben 
meghatározott egyéb formáinak 
megelızése és az ellenük való küzdelem 
terén, oly módon, hogy figyelembe véve a 
bőncselekmények nagyságrendjét, 
jelentıségét és következményeit, közös 
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megközelítést ír elı a tagállamok számára.  

Indokolás 

Alapvetı, hogy a szövegben szerepeljen az Europol célkitőzéseinek egyértelmő leírása. A közös 

megközelítés szükségességének a valamely uniós politika által felölelt közös érdekkel való, 

javasolt összekapcsolása korlátozhatja az Europol hatáskörét azokban az esetekben, amikor 

nem áll rendelkezésre uniós szakpolitika vagy az nem kifejezetten a tárgykörre vonatkozik. 

Másrészrıl viszont - mivel nincs fogalommeghatározás arra, hogy mi minısül súlyos 

bőncselekménynek – bıvülhet az Europol hatásköre, amennyiben a bőncselekmény két vagy 

több tagállamot érint. 

 
 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Europol képzési tevékenységeket 
támogat, fejleszt, nyújt és koordinál a 
bőnüldözési szervek tagjai számára. 

törölve 

Indokolás 

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt. 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) haladéktalanul értesíti a tagállamokat a 
velük kapcsolatos információkról és a 
bőncselekmények közötti kapcsolatokról; 

b) ahogyan az a 7. cikkben áll, az Europol 
nemzeti egységeken keresztül 
haladéktalanul értesíti a tagállamokat a 
velük kapcsolatos információkról és a 
bőncselekmények közötti kapcsolatokról; 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a tagállamok illetékes hatóságaival 
közösen; vagy 

i) a tagállamok illetékes hatóságaival 
közösen, a tagállamok által már elindított 
nyomozások keretében vagy az Europol 
által valamely tagállamhoz intézett, 
bőnügyi nyomozás elindítására irányuló 
kérés eredményeképpen; vagy 

Indokolás 

Pontosan módon meg kell fogalmazni azt a jogi keretet, amelyben az Europol elláthatja ezt a 

feladatot, nevezetesen azt, hogy kinek a felelıssége mellett kerül sor ezekre az intézkedésekre, 

valamint a feldolgozott adatok tekintetében az adatvédelmi felelısségekkel kapcsolatos 

következményeket. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – h pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) technikai és pénzügyi segítségnyújtást 
biztosít a tagállamok határokon átnyúló 
mőveleteihez és nyomozásaihoz, ideértve a 
közös nyomozócsoportokat is; 

h) technikai és pénzügyi segítségnyújtást 
biztosít a tagállamok határokon átnyúló 
mőveleteihez és nyomozásaihoz, ideértve 
az 5. cikknek megfelelı közös 
nyomozócsoportok révén végzetteket is; 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a bőnüldözési szervek tagjait célzó 
képzést támogat, fejlesz, végez, koordinál 
és hajt vére a tagállamokban mőködı 
képzési intézmények hálózatával 
együttmőködésben, a III. fejezetben 
meghatározottak szerint; 

törölve 

Indokolás 

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt. 
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 HU 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – j pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a Szerzıdés V. címe alapján létrehozott 
uniós ügynökségek és az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) számára bőnügyi 
operatív információkat és elemzési 
támogatást nyújt a hatásköreikbe tartozó 
területeken; 

törölve 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 la) segíti a tagállamokban folyó 
nyomozást, különösen valamennyi 
jelentıs információ a nemzeti 
egységeknek történı továbbításával; 

 
 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az Europol nem alkalmaz kényszerítı 
intézkedést. 

Indokolás 

Ez a szabály (amelyet a módosítás az EUMSZ 88. cikkébıl emel át) az Europol valamennyi 

tevékenységére vonatkozik, ezért a következı – kizárólag a közös nyomozócsoportokkal 

foglalkozó – cikk helyett inkább itt kell megemlíteni. 
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 HU 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Europol – a közös nyomozócsoport 
mőködési helye szerinti tagállam joga által 
meghatározott kereteken belül – 
támogathatja a közös nyomozócsoport 
összes tevékenységét, valamint a tagok 
közötti információcserét. 

(2) Az Europol – a közös nyomozócsoport 
mőködési helye szerinti tagállam joga által 
meghatározott kereteken belül – 
támogathatja a közös nyomozócsoport 
összes tevékenységét, valamint a tagok 
közötti információcserét. Az Europol 
tisztviselıi nem vesznek részt a kényszerítı 
intézkedések alkalmazásában. 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Europol egy közös 
nyomozócsoportban való részvételét a 
részt vevı tagállamok illetékes hatóságai 
hagyják jóvá, és annak tükrözıdnie kell az 
Europol igazgatója által elızetesen aláírt 
dokumentumban, amelyet csatolnak a 
közös nyomozócsoport létrehozására 
vonatkozó megállapodáshoz. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A 3a bekezdésben említett melléklet 
megállapítja az Europol tisztviselık a 
közös nyomozócsoportban való 
részvételének feltételeit, köztük az e 
tisztviselıket megilletı kiváltságokat és 
mentességeket, valamint az esetleges 
helytelen magatartásuk következményeit 
is. 
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 HU 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 c bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3c) A közös nyomozócsoportban részt 
vevı Europol tisztviselıkre az esetlegesen 
elszenvedett vagy elkövetett 
bőncselekmények tekintetében a közös 
nyomozócsoport által végzett tevékenység 
szerinti tagállam a közös nyomozócsoport 
az adott tagállamban hasonló feladatokat 
ellátó tagjaira alkalmazandó nemzeti 
jogszabályai vonatkoznak. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 d bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3d) A közös nyomozócsoportban részt 
vevı Europol tisztviselık az Europol 
adatbázisaiból származó információkat 
átadhatják a csoport tagjainak. Mivel a 7. 
cikkben említettek közötti közvetlen 
kapcsolatról van szó, az Europol a közös 
nyomozócsoportban részt vevı tagállamok 
nemzeti egységeit és az információkat 
nyújtó tagállamok nemzeti egységeit 
egyaránt tájékoztatja. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 e bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3e) Azokat az információkat, amelyekhez 
egy Europol tisztviselı a közös 
nyomozócsoportban folytatott 
tevékenysége folyamán az Europol 
nemzeti egységek révén jut hozzá, az 
adatokat szolgáltató illetékes hatóság 
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 HU 

beleegyezésével és felelısségére fel lehet 
venni az Europol adatbázisaiba.  

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Olyan konkrét esetekben, amikor az 
Europol úgy véli, hogy bőnügyi nyomozást 
kell kezdeményezni az Europol 
célkitőzéseibe tartozó bőncselekménnyel 
kapcsolatban, errıl tájékoztatja az 
Eurojustot. 

(1) Olyan esetekben, amikor az Europol 
úgy véli, hogy bőnügyi nyomozást kell 
kezdeményezni az Europol célkitőzéseibe 
tartozó bőncselekménnyel kapcsolatban, 
errıl tájékoztatja az Eurojustot. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezzel egyidejőleg az Europol a bőnügyi 
nyomozás megindítására, levezetésére 
vagy koordinálására kéri fel az érintett 
tagállamok 7. cikk (2) bekezdése alapján 
létrehozott nemzeti egységeit. 

(2) Ezzel egyidejőleg az Europol felkérheti 
a bőnügyi nyomozás megindítására, 
levezetésére vagy koordinálására az érintett 
tagállamok 7. cikk (2) bekezdése alapján 
létrehozott nemzeti egységeit. 

 
 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben felmerül a gyanúja 
annak, hogy két vagy több tagállam 
hálózatát és információs rendszerét 
rosszhiszemő támadás érte, amelyet 
valamely állam vagy valamely harmadik 
államban található nem állami szereplı 
hajtott végre, az Europol saját 
kezdeményezésére nyomozást indít. 
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 HU 

Indokolás 

Ez a módosítás az olyan helyzetek elkerülésére szolgál, amikor a tagállamok nem foglalkoznak 

a rosszhiszemő támadásokra vonatkozó jelentésekkel, és ezek emiatt kivizsgálatlanok 

maradnak. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A nemzeti egységek haladéktalanul 
értesítik az Europolt a nyomozás 
megkezdésérıl. 

(3) A tagállamok megfelelıen 
megvizsgálják az ilyen kéréseket, és 
nemzeti egységeiken keresztül 
haladéktalanul tájékoztatják az Europolt 
arról, hogy indítanak-e nyomozást. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok együttmőködnek az 
Europollal feladatai teljesítésében. 

(1) A tagállamok és az Europol 
együttmőködnek az Europol feladatai 
teljesítésében. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Minden tagállam nemzeti egységet hoz 
létre vagy jelöl ki, amely összekötı 
szervként jár el az Europol és a 
tagállamok illetékes hatóságai, valamint a 
bőnüldözési szervek tagjainak képzését 
végzı intézmények között. Minden egyes 
tagállam tisztviselıt jelöl ki a nemzeti 
egység vezetıjeként.  

(2) Minden tagállam nemzeti egységet hoz 
létre vagy jelöl ki, amely összekötı 
szervként jár el az Europol és a 
tagállamok kijelölt illetékes hatóságai 
között. Minden egyes tagállam kijelöli a 
nemzeti egység vezetıjét.  
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 HU 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Europol közvetlenül 
együttmőködhet a tagállamok illetékes 
hatóságaival az egyéni nyomozások 
tekintetében. Ebben az esetben az Europol 
haladéktalanul tájékoztatja a nemzeti 
egységet, és másolatot küld az Europol és 
a kapcsolódó illetékes hatóságok közötti 
közvetlen kapcsolatfelvétel során cserélt 
információkról. 

(4) A nemzeti egység az egyetlen összekötı 
szerv az Europol és a tagállamok illetékes 
hatóságai között. Ugyanakkor az Europol 
közvetlenül együttmőködhet a tagállamok 
illetékes hatóságaival az e hatóságok által 
folytatott egyéni nyomozások keretében és 
a nemzeti jogszabályoknak megfelelıen, 
feltéve hogy a közvetlen kapcsolat 
hozzáadott értéket képvisel a nyomozás 
kedvezı kimenetelét tekintve. Az Europol 
elızetesen tájékoztatja a nemzeti egységet 
e kapcsolat szükségességérıl. Az Europol, 
amint lehetséges, másolatot küld az e 
közvetlen kapcsolatfelvétel során 
megosztott információkról. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 5 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállam nemzeti egységükön vagy a 
tagállam illetékes hatóságán keresztül 
különösen az alábbiakat látják el: 

(5) A tagállamok nemzeti egységükön 
keresztül különösen az alábbiakat látják el: 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 5 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Europol rendelkezésére bocsátják a 
célkitőzései ellátásához szükséges 
információkat. Ez magában foglalja azt is, 
hogy haladéktalanul az Europol 
rendelkezésére bocsátják az Unió által 
prioritásnak tekintett bőnügyi területekkel 
kapcsolatos információkat. Magában 

a) az Europolt – saját kezdeményezésükre 
– ellátják a feladatainak ellátáshoz 
szükséges információkkal és bőnüldözési 
operatív információkkal, és válaszolnak az 
Europol információk, bőnüldözési 
operatív információk és tanácsadás iránti 
kérelmére; 
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 HU 

foglalja továbbá, hogy másolatot küldenek 
a valamely más tagállammal vagy 
tagállamokkal folytatott bilaterális vagy 
multilaterális cserékrıl, amennyiben a 
csere az Europol célkitőzései által felölelt 
bőncselekménnyel kapcsolatos. 

 A közrend fenntartása és a belsı 
biztonság megırzése tekintetében a 
tagállamokat terhelı kötelezettségek 
teljesítésének sérelme nélkül, a nemzeti 
egység konkrét ügyben nem köteles 
információk vagy bőnüldözési operatív 
információk továbbítására, ha ez: 

 i. alapvetı nemzetbiztonsági érdekeket 
sértene; 

 ii. a folyamatban levı nyomozás sikerét 
vagy személyek biztonságát veszélyeztetné; 
vagy 

 iii. az állambiztonság terén a hírszerzı 
szolgálatokra vagy konkrét hírszerzési 
tevékenységre vonatkozó információk 
kiszolgáltatását jelentené. 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 5 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hatékony kommunikációt és 
együttmőködést biztosítanak a tagállamok 
valamennyi érintett illetékes hatóságával 
és a tagállamokban mőködı bőnüldözési 
szervek tagjainak képzését végzı 
intézményekkel, valamint az Europollal; 

b) hatékony kommunikációt és 
együttmőködést biztosítanak valamennyi 
érintett illetékes hatóság és az Europol 
között; 

Indokolás 

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt. 

 
 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 
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 HU 

7 cikk – 5 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) jobban megismertetik az Europol 
tevékenységeit. 

törölve 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a kijelölt illetékes hatóságok által 
folytatott nyomozásokhoz szükséges 
információkat kérnek az Europoltól. 

Indokolás 

Fontos lehetıvé tenni, hogy a nemzeti egységek nyomozásaikhoz információkat kérhessenek az 

Europoltól, ezzel is erısítve az Europol és a tagállamok közötti kölcsönös együttmőködést. 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 5 bekezdés – c b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) biztosítják a hatékony kommunikációt 
és együttmőködést az illetékes 
hatóságokkal. 

Indokolás 

A 7. cikk (4) bekezdése szerint a nemzeti egységek biztosítják a hatékony kommunikációt és 

együttmőködést az illetékes hatóságokkal, mivel ık töltik be az Europol és a tagállamok közötti 

kapcsolattartó pont szerepét. 
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 HU 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 5 bekezdés – c c pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) biztosítják, hogy az Europol és saját 
maguk között minden információcsere 
jogszerően történjék. 

Indokolás 

Ez az új hatáskör elısegíti a rendeletben foglalt szilárd adatvédelmi rendszer megerısítését. 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 9 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamok biztosítják az összes 
olyan rendszer minimális szintő 
biztonságát, amelyet az Europolhoz való 
kapcsolódáshoz használnak. 

(9) A tagállamok biztosítják az összes 
olyan rendszer lehetı legmagasabb szintő 
biztonságát, amelyet az Europolhoz való 
kapcsolódáshoz használnak. 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az összekötı tisztviselık támogatják 
az Europol és tagállamaik közötti 
információcserét. 

(3) Az összekötı tisztviselık biztosítják az 
Europol és a nemzeti egységeik közötti 
információcserét. 

Indokolás 

A további cikkeknek megfelelıen e cikkben is tisztázni kell, hogy a tagállamok és az Europol 

közötti kapcsolattartást a nemzeti egységek biztosítják. 
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 HU 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az összekötı tisztviselık a nemzeti 
joggal összhangban támogatják a 
tagállamaik és egyéb tagállamok összekötı 
tisztviselıi közötti információcserét. Az 
Europol infrastruktúráját – a nemzeti 
joggal összhangban – fel lehet használ az 
ilyen bilaterális cserékhez az Europol 
célkitőzésein kívül esı 
bőncselekményekre vonatkozóan is. Az 
igazgatótanács határozza meg az összekötı 
tisztviselık Europollal kapcsolatos jogait 
és kötelezettségeit. 

(4) Az összekötı tisztviselık a nemzeti 
joggal összhangban támogatják a 
tagállamaik és egyéb tagállamok összekötı 
tisztviselıi közötti információcserét. Az 
Europol infrastruktúráját – a nemzeti 
joggal összhangban – fel lehet használ az 
ilyen bilaterális cserékhez az Europol 
célkitőzésein kívül esı 
bőncselekményekre vonatkozóan is. Az 
igazgatótanács határozza meg az összekötı 
tisztviselık Europollal kapcsolatos jogait 
és kötelezettségeit. Minden ilyen 
információcserének összhangban kell 
állnia az uniós és nemzeti joggal, 
különösen – esettıl függıen – a 
2008/977/IB határozattal vagy a 95/46/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. 
Az Europol csak akkor dolgoz fel az e 
rendelkezés alapján kapott adatokat, ha a 
nemzeti vagy uniós jog alapján jogszerő 
címzettnek tekinthetı. 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 
III fejezet 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A BŐNÜLDÖZÉSI SZERVEK 
TAGJAINAK KÉPZÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

törölve 

9. cikk  

Europol Akadémia  

(1) Az Europolon belül az e rendelet 
szerint létrehozott Europol Akadémia 
elnevezéső osztály támogatja, fejleszti, 
végzi és koordinálja a bőnüldözési szervek 
tagjainak képzését, különösen a két vagy 
több tagállamot érintı súlyos bőnözés és a 
terrorizmus elleni küzdelem, a magas 
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 HU 

kockázatú közrendi és sportesemények 
irányítása, a nem katonai célú uniós 
missziója stratégiai tervezése és vezérlése, 
valamint a bőnüldözési vezetés és 
nyelvismeretek tekintetében, és különösen 
a célból, hogy: 

a) tudatosítsa és megismertesse   

i. a bőnüldözési együttmőködés 
nemzetközi és uniós eszközeit;  

 

ii. az uniós szerveket – különösen az 
Europolt, Eurojustot és a Frontexet –, 
mőködésüket és szerepüket;  

 

iii. a bőnüldözési együttmőködés jogi 
vonatkozásait és az információs 
csatornákhoz való hozzáférés gyakorlati 
tudnivalóit;  

 

b) ösztönözze regionális és bilaterális 
együttmőködés kialakítását a tagállamok 
között, valamint a tagállamok és 
harmadik országok között; 

 

c) foglalkozzon olyan konkrét bőnügyi 
vagy rendırségi témakörökkel, 
amelyekkel kapcsolatban az uniós szintő 
képzés hozzáadott értéket képviselhet; 

 

d) közös tantervet dolgozzon ki a 
bőnüldözési szervek tagjai számára, hogy 
kiképezze ıket az Unió polgári 
misszióiban való részvételre; 

 

e) támogassa a tagállamok bilaterális 
bőnüldözési kapacitásépítı tevékenységeit 
harmadik országokban;  

 

f) képezze az oktatókat képzıket, valamint 
támogassa jó tanulási gyakorlatok 
fejlesztését és cseréjét. 

 

(2) Az Europol Akadémia tanulási 
eszközöket és módszertanokat fejleszt ki és 
frissít rendszeren, valamint az egész életen 
át tartó tanulás távlatában alkalmazza 
azokat a célból, hogy megerısítse a 
bőnüldözési szervek tagjainak készségeit. 
A minıség, koherencia, valamint a 
jövıbeni fellépések hatékonyságának 
megerısítése céljából az Europol 
Akadémia értékeli e fellépések 
eredményeit.  
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10. cikk  

Az Europol Akadémia feladatai  

(1) Az Europol Akadémia többéves 
stratégiai elemzéseket készít a képzési 
igényekrıl, valamint többéves tanulmányi 
programokat dolgoz. 

 

(2) Az Europol Akadémia képzési 
tevékenységeket és tanulmányi 
programokat dolgoz ki és hajt végre, 
amelyek magukban foglalhatják az 
alábbiakat:  

 

a) tanfolyamok, szemináriumok, 
konferenciák, internetalapú és e-tanulási 
tevékenységek; 

 

b) közös tanterv a határokon átnyúló 
bőnözés jelenségeinek tudatosítása, 
valamint az azzal kapcsolatos 
hiányosságok kezelése és/vagy közös 
megközelítés elısegítése érdekében; 

 

c) a releváns célcsoportoknak szükséges 
készségek összetettségi szintje vagy foka 
szerint kialakított fokozatos képzési 
modulok, amelyek középpontjában egy 
meghatározott földrajzi régió, a 
bőncselekmények konkrét tematikus 
területe vagy szakmai készségek konkrét 
köre áll; 

 

d) bőnüldözési szervek tagjait érintı 
csere- vagy kirendelési programok a 
mőködésen alapuló képzési megközelítés 
összefüggésében. 

 

(3) A harmadik országokban megvalósuló 
polgári missziókat és kapacitásfejlesztést 
támogató átfogó európai képzési program 
biztosítása érdekében az Europol 
Akadémia: 

 

a) értékeli az már meglévı, Unióval 
kapcsolatos bőnüldözési képzésre 
vonatkozó szakpolitikák és 
kezdeményezések hatását; 

 

b) képzést fejleszt és nyújt a 
tagállamokban mőködı bőnüldözési 
szervek tagjainak civil missziókban való 
részvételre történı felkészítése céljából, 
ideértve annak lehetıségét is, hogy 
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megszerezzék a kapcsolódó nyelvtudást; 

c) képzést fejleszt és nyújt a harmadik 
országokban – különösen a tagjelölt 
országokban – mőködı bőnüldözési 
szervek tagjai számára; 

 

d) célhoz kötött uniós külsı támogatási 
alapok igazgatása a célból, hogy 
támogassa harmadik országok 
kapacitásépítését a vonatkozó 
szakpolitikai területeken, az Unió 
meghatározott prioritásaival összhangban. 

 

(4) Az Europol Akadémia elımozdítja a 
tagállamokban folyó bőnüldözéssel 
kapcsolatos képzés kölcsönös elismerését, 
valamint a kapcsolódó meglévı európai 
minıségi elıírásokat. 

 

11. cikk  

Képzéssel kapcsolatos kutatás  

(1) Az Europol Akadémia hozzájárul az e 
fejezet által felölelt képzési 
tevékenységekkel kapcsolatos kutatás 
fejlesztéséhez.  

 

(2) Az Europol Akadémia partnerséget 
mozdít elı és alakít ki uniós szervekkel, 
valamint állami és magán felsıoktatási 
intézményekkel, valamint szorosabb 
partnerségek kialakítását ösztönzi a 
tagállamok egyetemei és bőnüldözési 
képzéssel foglalkozó intézményei között. 

 

Indokolás 

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt, ezért a teljes III. fejezet törlését javasolja. 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 cikk – 1 bekezdés - c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) tudományos képzési bizottság a 20. 
cikkel összhangban; 

törölve 
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Indokolás 

Mivel a tudományos képzési bizottság az Europol és a CEPOL összevonása miatt jönne létre, 

amely az elıadó véleménye szerint nem indokolt, a c) pontot törölni kell. 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 cikk – 1 bekezdés - e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) adott esetben ügyvezetı testület, a 21. és 
22. cikkel összhangban 

törölve 

Indokolás 

Az elıadó úgy véli, hogy az Europol átláthatóságának és belsı demokráciájának biztosításához 

nem szükséges lehetıséget adni egy ügyvezetı testületet létrehozására. 

 

Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-
egy képviselıjébıl és a Bizottság két 
képviselıjébıl áll, akik valamennyien 
szavazati joggal rendelkeznek. 

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-
egy képviselıjébıl és a Bizottság egy 
képviselıjébıl áll, akik valamennyien 
szavazati joggal rendelkeznek. 

Indokolás 

Mivel az igazgatótanácsban minden tagállamot csupán egy fı képvisel, helyesebb volna, ha a 

nagyobb egyenlıség jegyében a Bizottságot is csak egy fı képviselné. 

 

Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A közös parlamenti ellenırzı csoport 
egy képviselıjének lehetısége van arra, 
hogy megfigyelıként részt vegyen az 
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igazgatótanács ülésein. Ez a képviselı 
nem rendelkezik szavazati joggal. 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az igazgatótanács minden tagját póttag 
helyettesíti, akit az állami vagy 
magánszektorbeli szervezetekben szerzett 
igazgatási tapasztalata, valamint a 
bőnüldözési szervek tagjainak képzésérıl 
szóló nemzeti politikában való ismeretei 
alapján neveznek ki. A póttag tagként jár 
el a bőnüldözési szervek tagjainak 
képzésével kapcsolatos kérdésekben. A 
tagot távollétében a póttag képviseli. A 
póttagot távollétében a tag képviseli a 
bőnüldözési szervek tagjainak képzésével 
kapcsolatos kérdésekben. 

(3) Az igazgatótanács minden tagját póttag 
helyettesíti, akit a 13. cikk (2) 
bekezdésében rögzített szempontok alapján 
a tag nevez ki. A tagot távollétében a 
póttag képviseli. 

Indokolás 

Gördülékenyebb, ha az igazgatótanács tagja maga választja ki a póttagot. 

 

Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az igazgatótanács munkájának 
folyamatosságát biztosítandó valamennyi 
fél törekszik arra, hogy korlátozza az 
igazgatótanácson belüli képviselıinek 
fluktuációját. Valamennyi fél arra 
törekszik, hogy a férfiak és nık 
kiegyensúlyozottan képviseltessék 
magukat az igazgatótanácsban. 

(4) Valamennyi fél törekszik arra, hogy a 
férfiak és nık kiegyensúlyozottan 
képviseltessék magukat az 
igazgatótanácsban. 

Indokolás 

Mivel az igazgatótanáccsal kapcsolatos döntés a tagállamoktól függ, törölni kell e cikk elsı 

bekezdését. 
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Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagok és a póttagok hivatali ideje 
négy év. A megbízatás meghosszabbítható. 
Hivatali idejük lejártával vagy 
lemondásuk esetén a tagok mindaddig 
hivatalban maradnak, amíg a 
kinevezésüket meg nem újítják, vagy ıket 
az új tagok fel nem váltják. 

(5) A tagok és a póttagok hivatali idejét a 
kinevezı tagállam által számukra 
megállapított idıtartam alapján kell 
meghatározni. 

Indokolás 

Minden tagállam maga választja ki az igazgatótanácsba küldött tagot, és a rendszer 

koherenciájának biztosítása érdekében a hivatali idıt a kinevezı tagállam állapítja meg. 

 
 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 5 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az elnök tevékenységét az 
igazgatótanács titkársága segíti. A 
titkárság különösen: 

 a) szorosan és folyamatosan részt vesz az 
igazgatótanács munkájának 
szervezésében, koordinálásában és a 
munka koherenciájának biztosításában. 
Az elnök felelıssége és irányítása alatt; 

 b) biztosítja az igazgatótanács feladatai 
ellátásához szükséges adminisztrációs 
támogatást. 

Indokolás 

A tapasztalat igazolta az igazgatótanács titkárságának létjogosultságát, amelyet ezért meg kell 

ırizni. 
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Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 cikk – 5 b bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Az igazgatótanács minden tagja 
hivatali idejének kezdetén érdekeltségi 
nyilatkozatot nyújt be. 

 
 
 

Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) elfogadja az Europol elızı évre 
vonatkozó konszolidált éves tevékenységi 
jelentését, valamint azt a következı év 
július 1-jéig eljuttatja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevıszéknek és a 
nemzeti parlamenteknek. A konszolidált 
éves tevékenységi jelentést közzéteszik; 

d) elfogadja az Europol elızı évre 
vonatkozó konszolidált éves tevékenységi 
jelentését, és a következı év július 1-jéig 
benyújtja azt a közös parlamenti ellenırzı 
csoportnak, továbbá eljuttatja a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Számvevıszéknek, a nemzeti 
parlamenteknek és az európai adatvédelmi 
biztosnak. A konszolidált éves 
tevékenységi jelentést közzéteszik; 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – g pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a csalási kockázatokkal arányos csalás 
elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve 
a végrehajtandó intézkedések költségét és 
hasznát; 

törölve 

Indokolás 

Az Europolnak nem szabad a saját hatáskörét túllépni, és az OLAF hatáskörét megsérteni. 
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Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – h pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) szabályokat fogad el a saját tagjait, 
valamint a tudományos képzési bizottság 
tagjait érintı összeférhetetlenségek 
megelızésére és kezelésére; 

h) a tagokkal kapcsolatos 
összeférhetetlenség megelızésére és 
kezelésére vonatkozóan szabályokat fogad 
el; 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a (2) bekezdésnek megfelelıen az 
Europol személyzete tekintetében 
gyakorolja a személyzeti szabályzat által a 
kinevezı hatóságra, valamint az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó feltételek által 
a munkaszerzıdés megkötésére jogosult 
hatóságra ruházott hatásköröket (a 
továbbiakban: kinevezési hatáskörök); 

törölve 

Indokolás 

E feladatokat az ügyvezetı igazgatónak kell fenntartani, a jelenlegi jogi keretben elıírtaknak 

megfelelıen és összhangban a 19. cikk ka) (új) pontjához főzött módosítással. 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – j pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a személyzeti szabályzat 110. cikkével 
összhangban megfelelı végrehajtási 
szabályokat fogad el a személyzeti 
szabályzat és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó feltételek betartására 
vonatkozóan; 

j) az igazgató javaslata alapján a 
személyzeti szabályzat 110. cikkével 
összhangban megfelelı végrehajtási 
szabályokat fogad el a személyzeti 
szabályzat és az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó feltételek betartására 
vonatkozóan; 
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Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – n pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) kinevezi a tudományos képzési 
bizottság tagjait; 

törölve 

Indokolás 

Mivel a tudományos képzési bizottság az Europol és a CEPOL összevonása miatt jönne létre, ez 

pedig az elıadó véleménye szerint nem indokolt, az n) pontot törölni kell. 

 

Módosítás  105 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – o pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) biztosítja a különbözı belsı vagy külsı 
ellenırzési jelentésekbıl és értékelésekbıl, 
valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) vizsgálataiból származó 
megállapítások és ajánlások megfelelı 
nyomonkövetését; 

o) biztosítja a különbözı belsı vagy külsı 
ellenırzési jelentésekbıl és értékelésekbıl, 
valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) vizsgálataiból és az európai 
adatvédelmi biztostól származó 
megállapítások és ajánlások megfelelı 
nyomon követését; 

 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – p pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

p) meghoz minden döntést az Europol 
belsı struktúráinak kialakítására, és 
szükség esetén módosítására 
vonatkozóan; 

törölve 

Indokolás 

Ez összhangban áll a 19. cikk kb) (új) pontjának rendelkezéseivel. 
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Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 qa) adatvédelmi tisztviselıt nevez ki, aki az 
igazgatótanácstól függetlenül látja el 
feladatát, és az adatvédelmi rendszerek 
létrehozásáért és kezeléséért felelıs; 

 

Módosítás  108 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az igazgatótanács az európai adatvédelmi 
biztos által a 46. cikk (3) bekezdésének f) 
pontja szerint benyújtott javaslat alapján 
és tagjainak kétharmados többségével 
elrendelheti az adatfeldolgozás átmeneti 
vagy végleges tilalmát.  

Indokolás 

Ez összhangban áll a 46. cikk (3) bekezdése f) pontjában szereplı módosított elıírással, 

miszerint az európai adatvédelmi biztost javaslattételi jog illeti meg az adatfeldolgozás 

átmeneti vagy végleges tilalmára vonatkozóan. 

 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 2 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács a személyzeti 
szabályzat 110. cikkével összhangban a 
személyzeti szabályzat 2. cikkének 
(1) bekezdésén és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó feltételek 
6. cikkén alapuló határozatot fogad el a 
vonatkozó kinevezési hatásköröknek az 
ügyvezetı igazgatóra történı 
átruházásáról, és meghatározza azokat a 

törölve 
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feltételeket, amelyek mellett az 
átruházások felfüggeszthetık. Az 
ügyvezetı igazgató jogosult e hatáskörök 
továbbruházására. 

Rendkívüli körülmények által indokolt 
esetben az igazgatótanács határozat útján 
átmenetileg felfüggesztheti a kinevezésre 
jogosult hatóságra ruházott 
hatásköröknek az ügyvezetı igazgatóra 
történt átruházását, valamint e 
hatásköröknek utóbbi általi 
továbbruházását, és e hatásköröket maga 
gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely 
tagjára, illetıleg a személyzetnek egy, az 
ügyvezetı igazgatón kívüli tagjára. 

 

Indokolás 

E feladatokat az ügyvezetı igazgatónak kell fenntartani, összhangban a 19. cikk (5) 

bekezdésének ka) (új) pontjához főzött módosítással és a 22. cikk (3) bekezdésével. 

 

Módosítás  110 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az igazgatótanács az ügyvezetı 
igazgató által – a Bizottság véleményének 
figyelembe vételével – elıterjesztett 
tervezet alapján minden év legkésıbb 
november 30-áig elfogadja az éves 
munkaprogramot. Azt továbbítja az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek. 

(1) Az igazgatótanács az ügyvezetı 
igazgató által továbbított és a közös 
parlamenti ellenırzı csoport elé terjesztett 
tervezet alapján – a Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – 
minden év legkésıbb november 30-áig 
elfogadja az éves munkaprogramot. Azt 
továbbítja a közös parlamenti ellenırzı 
csoportnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
nemzeti parlamenteknek és az európai 
adatvédelmi biztosnak. 

 

Módosítás  111 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az éves munkaprogram tartalmazza a (2) Az éves munkaprogram tartalmazza a 



 

 
 PE529.533/ 54 

 HU 

célkitőzések részletes leírását és a várt 
eredményeket, ideértve a 
teljesítménymutatókat is. Tartalmazza 
továbbá a finanszírozandó fellépések 
leírását, valamint az egyes fellépésekhez 
elkülönített pénzügyi és emberi erıforrások 
feltüntetését, a tevékenységalapú 
költségvetés-tervezés és irányítás elveivel 
összhangban. Az éves munkaprogram 
összhangban van a (4) bekezdésben 
említett többéves munkaprogrammal. 
Egyértelmően feltünteti, hogy az elızı 
költségvetési évhez képest mely 
feladatokat vették fel, változtatták meg 
vagy törölték. 

célkitőzések részletes leírását és a várt 
eredményeket, ideértve a 
teljesítménymutatókat is. Tartalmazza 
továbbá a finanszírozandó fellépések 
leírását, valamint az egyes fellépésekhez 
elkülönített pénzügyi és emberi erıforrások 
feltüntetését, a tevékenységalapú 
költségvetés-tervezés és irányítás elveivel 
összhangban. Az éves munkaprogram a (4) 
bekezdésben említett többéves 
munkaprogramtól függ. Egyértelmően 
feltünteti, hogy az elızı költségvetési 
évhez képest mely feladatokat vették fel, 
változtatták meg vagy törölték. 

 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az éves munkaprogram valamennyi 
lényegi módosítását az eredeti éves 
munkaprogramra vonatkozóval azonos 
eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács 
felruházhatja az ügyvezetı igazgatót az 
éves munkaprogram nem lényegi 
módosításainak elfogadására vonatkozó 
hatáskörrel. 

Az éves munkaprogram módosításait az 
eredeti éves munkaprogramra 
vonatkozóval azonos eljárással kell 
elfogadni. Az igazgatótanács felruházhatja 
az ügyvezetı igazgatót az éves 
munkaprogram nem lényegi 
módosításainak elfogadására vonatkozó 
hatáskörrel. 

 

Módosítás  113 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elfogadott többéves munkaprogramot 
továbbítják az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek. 

Az elfogadott többéves munkaprogramot 
továbbítják és benyújtják a közös 
parlamenti ellenırzı csoportnak, valamint 
továbbítják a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
nemzeti parlamenteknek és az európai 
adatvédelmi biztosnak. 
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Rendeletre irányuló javaslat 
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az igazgatótanács elfogadja továbbá a 
többéves munkaprogramot, és azt minden 
év november 30-áig naprakésszé teszi, a 
Bizottság véleményének figyelembe 
vételével, valamint az Európai Parlamenttel 
és a nemzeti parlamentekkel folytatott 
konzultációt követıen. 

Az igazgatótanács elfogadja továbbá a 
többéves munkaprogramot, és azt minden 
év november 30-áig naprakésszé teszi, a 
Bizottság véleményének 
figyelembevételével, valamint az Európai 
Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel, 
valamint az európai adatvédelmi biztossal 
folytatott konzultációt követıen.  

 

Módosítás  115 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az elnök és az alelnök hivatali ideje 
négy év. Hivatali idejük egyszer 
megújítható. Amennyiben igazgatótanácsi 
tagságuk elnöki vagy alelnöki 
megbízatásuk idején jár le, ezzel 
egyidejőleg elnöki vagy alelnöki 
megbízatásuk is automatikusan lejár. 

(2) Az elnök és az alelnök hivatali ideje öt 
év. Hivatali idejük egyszer megújítható. 
Amennyiben igazgatótanácsi tagságuk 
elnöki vagy alelnöki megbízatásuk idején 
jár le, ezzel egyidejőleg elnöki vagy 
alelnöki megbízatásuk is automatikusan 
lejár. 

Indokolás 

A következetesség érdekében jobb, ha az ügyvezetı igazgató hivatali idejéhez hasonlóan ez a 

megbízatás is öt évre szól, mivel az Europol hatékony mőködése érdekében állandó 

kapcsolatban kell állniuk. 

 

Módosítás  116 

Rendeletre irányuló javaslat 
17 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A közös parlamenti ellenırzı csoport 
egy képviselıjének lehetısége van arra, 
hogy megfigyelıként részt vegyen az 
igazgatótanács ülésein.  
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Módosítás  117 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 14. cikk (1) bekezdése a), b) és c) 
pontjának, a 16. cikk (1) bekezdésének 
valamint az 56. cikk (8) bekezdésének 
sérelme nélkül az igazgatótanács a tagok 
többségével fogadja el határozatait. 

(1) A 14. cikk (1) bekezdése elsı 
albekezdése a), b) és c) pontjának, illetve a 
14. cikk (1) bekezdése 1a. albekezdésének, 
a 16. cikk (1) bekezdésének, valamint az 
56. cikk (8) bekezdésének sérelme nélkül 
az igazgatótanács a tagok többségével 
fogadja el határozatait. 

 

Módosítás  118 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A közös parlamenti ellenırzı csoport 
képviselıje nem szavazhat. 

 

Módosítás  119 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezetı igazgató beszámol az 
Európai Parlamentnek tevékenységeirıl, 
amikor utóbbi erre kéri. A Tanács 
felszólíthatja az ügyvezetı igazgatót, hogy 
számoljon be tevékenységeirıl. 

(3) Az ügyvezetı igazgató rendszeresen 
megjelenik a közös parlamenti ellenırzı 
csoport elıtt és beszámol tevékenységeirıl, 
amikor az utóbbi erre kéri. A Tanács 
felszólíthatja az ügyvezetı igazgatót, hogy 
számoljon be tevékenységeirıl. 
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Módosítás  120 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 5 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az éves munkaprogram és a többéves 
munkaprogram kidolgozása és a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követıen azok benyújtása az 
igazgatótanácsnak; 

c) az éves munkaprogram és a többéves 
munkaprogram kidolgozása a Bizottság 
véleményének figyelembevételével, és azok 
benyújtása az igazgatótanácsnak; 

Indokolás 

A Bizottsággal folytatott elızetes konzultáció az e rendelet 15. cikk (1), valamint 15. cikkének 

(4) bekezdésében is említett vélemény formájában valósul meg. 

 

Módosítás  121 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 5 bekezdés – h pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az Europol csalás elleni stratégiájának 
kidolgozása és az igazgatótanácshoz 
jóváhagyás céljából történı benyújtása; 

h) az Europol csalás elleni stratégiai 
elemzésének és az összeférhetetlenség 
megelızését és kezelését szolgáló 
stratégiájának kidolgozása és az 
igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából 
történı benyújtása; 

Indokolás 

V. ö. belsı hivatkozások. 

 

Módosítás  122 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 5 bekezdés – k pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) többéves személyzetpolitika terv 
tervezetének összeállítása, valamint a 
Bizottsággal folytatott konzultáció után az 
igazgatótanács elé terjesztése; 

k) többéves személyzetpolitika terv 
tervezetének összeállítása a Bizottság 
véleményének figyelembevételével, 
valamint az igazgatótanács elé terjesztése; 
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Indokolás 

A Bizottsággal folytatott konzultációk vélemény formájában valósulnak meg. 

 

Módosítás  123 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 5 bekezdés – k a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ka) az Europol személyzete tekintetében 
gyakorolja a személyzeti szabályzat által a 
kinevezı hatóságra, valamint az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételekben a munkaszerzıdés 
megkötésére jogosult hatóságra ruházott 
hatásköröket (a továbbiakban: kinevezési 
hatáskörök) a 14. cikk (1) bekezdése j) 
pontjának sérelme nélkül; 

Indokolás 

A kinevezı hatóság hatásköreinek – a hatályos jogi keretnek megfelelıen - az ügyvezetı 

igazgatónál kell maradnia, összhangban a 14. cikk (1) bekezdésének i) pontjához, valamint a 

14. cikk (2) bekezdéséhez főzött módosításokkal. 

 

Módosítás  124 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 cikk – 5 bekezdés – k b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 kb) meghoz minden döntést az Europol 
belsı struktúráinak kialakítására, és 
szükség esetén módosítására 
vonatkozóan; 

Indokolás 

Ez összhangban áll a 14. cikk (1) bekezdésének p) pontjához főzött módosítással. 
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Módosítás  125 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 szakasz 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. SZAKASZ törölve 

TUDOMÁNYOS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG  

20. cikk  

Tudományos képzési bizottság  

(1) A tudományos képzési bizottság olyan 
független tanácsadó testület, amely az 
Europol képzéssel kapcsolatos 
munkájának tudományos minıségét 
garantálja és irányítja. E célból az 
ügyvezetı igazgató korán bevonja a 
tudományos képzési bizottságot a 14. 
cikkben említett valamennyi dokumentum 
összeállításába, amennyiben azok a 
képzést érintik.  

 

(2) A tudományos képzési bizottság az e 
rendelet III. fejezetében felölelt területeket 
érintı legmagasabb akadémiai vagy 
szakmai körök tizenegy képviselıjébıl áll. 
Az igazgatótanács az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett, átlátható 
pályázati felhívással és kiválasztási 
eljárással jelöli ki a tagokat. Az 
igazgatótanács tagjai nem tagjai a 
tudományos képzési bizottságnak. A 
tudományos képzési bizottság tagjai 
független személyek. Semmilyen 
kormánytól vagy más szervtıl sem 
kérhetnek vagy fogadhatnak el utasítást. 

 

(3) Az Europol közzéteszi honlapján a 
tudományos képzési bizottság tagjainak 
listáját, és azt rendszeresen frissíti. 

 

(4) A tudományos képzési bizottság 
tagjainak hivatali ideje öt évre szól. E 
hivatali idı nem hosszabbítható meg, és 
tagjai felmenthetık, amennyiben nem 
felelnek meg a függetlenség feltételeinek. 

 

(5) A tudományos képzési bizottság öt éves 
hivatali idıre megválasztja elnökét és 
alelnökét. Állásfoglalásait egyszerő 
többséggel fogadja el. A bizottságot az 
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elnök évente egy-négy alkalommal hívja 
össze. Szükség esetén az elnök saját 
kezdeményezésére vagy a bizottság 
legalább négy tagjának kérésére 
rendkívüli üléseket hív össze. 

(6) Az ügyvezetı igazgatót, a képzésért 
felelıs ügyvezetıigazgató-helyettest vagy 
képviselıiket szavazati joggal nem 
rendelkezı megfigyelıként hívják meg az 
ülésekre. 

 

(7) A tudományos képzési bizottságot egy, 
a bizottság által kijelölt vagy az ügyvezetı 
igazgató által kinevezett titkár segíti, aki 
az Europol személyzetének tagja. 

 

(8) A tudományos képzési bizottság 
különösen az alábbiakat látja el:  

 

a) tanácsot ad az ügyvezetı igazgatónak 
és a képzésért felelıs ügyvezetıigazgató-
helyettesnek az éves munkaprogram és 
egyéb stratégiai dokumentumok 
összeállításához, azok tudományos 
minıségének és a vonatkozó uniós ágazati 
politikákkal és prioritásokkal való 
koherenciájának biztosítása érdekében; 

 

b) független véleményt és tanácsot nyújt 
az igazgatótanácsnak a hatáskörébe 
tartozó kérdésekben; 

 

c) független véleményt és tanácsot nyújt a 
tanterv, az alkalmazott tanulási 
módszerek, tanulási lehetıségek 
minıségérıl és a tudományos 
fejleményekrıl; 

 

d) az igazgatótanács, az ügyvezetı 
igazgató, vagy a képzésért felelıs 
ügyvezetıigazgató-helyettes kérésére ellát 
minden egyéb olyan tanácsadási feladatot, 
ami fontos az Europol képzéssel 
kapcsolatos tevékenysége tudományos 
vonatkozásai szempontjából. 

 

(9) A tudományos képzési bizottság éves 
költségvetését az Europol önálló 
költségvetési tételében különítik el. 

 

Indokolás 

Mivel a tudományos képzési bizottság az Europol és a CEPOL összevonása miatt jönne létre, 
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amely az elıadó véleménye szerint nem indokolt, a 20. cikket törölni kell. 

 

Módosítás  126 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 szakasz 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. SZAKASZ törölve 

ÜGYVEZETİ TESTÜLET  

21. cikk  

Létrehozás  

Az igazgatótanács ügyvezetı testületet 
hozhat létre. 

 

22. cikk  

Feladatok és szervezeti felépítés  

(1) Az ügyvezetı testület az igazgatótanács 
munkáját segíti. 

 

(2) Az ügyvezetı testület feladatai a 
következık: 

 

a) elıkészíti az igazgatótanács által 
elfogadandó határozatokat; 

 

b) az igazgatótanáccsal együtt biztosítja a 
belsı vagy külsı ellenırzési jelentésekbıl 
és értékelésekbıl, valamint az Európai 
Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati 
jelentéseibıl származó megállapítások és 
ajánlásoknak megfelelı nyomonkövetését; 

 

c) az igazgatási irányítás felügyeletének 
megerısítése céljából, az ügyvezetı 
igazgató 19. cikkben meghatározott 
feladatainak sérelme nélkül segítséget és 
tanácsadást nyújt az ügyvezetı igazgató 
részére az igazgatótanácsi határozatok 
végrehajtásához. 

 

(3) Sürgıs esetekben az ügyvezetı testület 
az igazgatótanács nevében meghozhat 
bizonyos elızetes határozatokat, 
különösen az igazgatási irányítást érintı 
kérdésekben, ideértve a kinevezési 
hatáskörök átruházásának felfüggesztését 
is. 
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(4) Az ügyvezetı testület az igazgatótanács 
elnökébıl, a Bizottságnak az 
igazgatótanácshoz rendelt egyik 
képviselıjébıl, valamint az igazgatótanács 
tagjai közül az igazgatótanács által 
kinevezett további három tagból áll. Az 
igazgatótanács elnöke egyben az 
ügyvezetı testület elnöke is. Az ügyvezetı 
igazgató részt vesz az ügyvezetı testület 
ülésein, de szavazati joggal nem 
rendelkezik. 

 

(5) Az ügyvezetı testület tagjainak hivatali 
ideje négy év. Az ügyvezetı testület 
tagjainak hivatali ideje az igazgatótanácsi 
tagságuk lejártával véget ér. 

 

(6) Az ügyvezetı testület háromhavonta 
legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül 
az elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai 
kérésére is összeül. 

 

(7) Az ügyvezetı testület az igazgatótanács 
által meghatározott eljárási szabályzatnak 
megfelelıen jár el. 

 

Indokolás 

Az elıadó úgy véli, hogy az Europol átláthatóságának és belsı demokráciájának biztosításához 

nem kell ügyvezetı testületet létrehozni. 

 

Módosítás  127 

Rendeletre irányuló javaslat 
23 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Europol lekérdezheti és 
feldolgozhatja a nemzeti, uniós vagy 
nemzetközi információs rendszerekbıl 
származó információkat – ideértve a 
személyes adatokat is – többek között 
közvetlen számítógépes hozzáféréssel, 
amennyiben azt az uniós, nemzetközi vagy 
nemzeti jogi aktusok engedélyezik. Az 
Europol ezen információkhoz való 
hozzáférésére és azok Europol általi 
felhasználására nézve az ilyen uniós, 
nemzetközi vagy nemzeti jogi aktusok 
alkalmazandó rendelkezései az irányadók, 

(3) Az Europol lekérdezheti és 
feldolgozhatja az uniós vagy nemzetközi 
információs rendszerekbıl származó 
információkat – ideértve a személyes 
adatokat is – többek között közvetlen 
számítógépes hozzáféréssel, amennyiben 
azt a nemzeti, uniós vagy nemzetközi jogi 
aktusok engedélyezik, és bizonyítható az 
ilyen hozzáférés szükségessége és 
arányossága az Europol 
feladatmeghatározásába tartozó valamely 
feladat végrehajtása szempontjából. Az 
Europol ezen információkhoz való 
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amennyiben ezek e rendeletnél szigorúbb 
hozzáférési és felhasználási szabályokat 
határoznak meg. Az ilyen információs 
rendszerekhez csak az Europol kellıen 
felhatalmazott személyzete kap 
hozzáférést, a feladataik ellátásához 
szükséges mértékben. 

hozzáférésére és azok Europol általi 
felhasználására nézve az ilyen uniós, 
nemzetközi vagy nemzeti jogi aktusok 
alkalmazandó rendelkezései az irányadók, 
amennyiben ezek e rendeletnél szigorúbb 
hozzáférési és felhasználási szabályokat 
határoznak meg.  

 Ezek állapítják meg a célkitőzéseket, a 
feldolgozandó személyes adatok 
kategóriáit, a feldolgozás céljait és 
eszközeit és a személyes adatok 
megszerzése és feldolgozása céljából 
követendı eljárást. Az ilyen információs 
rendszerekhez csak az Europol kellıen 
felhatalmazott személyzete kap 
hozzáférést, a feladatainak ellátásához 
feltétlenül szükséges és arányos 
mértékben.  

 
 

Módosítás 128 

Rendeletre irányuló javaslat 
24 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az a 3. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott célkitőzések 
eléréséhez szükséges, az Europol csak az 
alábbi célokból dolgozhat fel 
információkat, ideértve személyes 
adatokat is: 

(1) Az Europol akkor dolgozhat fel 
információkat, ideértve a személyes 
adatokat is, amennyiben az a 3. cikkben 
meghatározott célkitőzések eléréséhez 
szükséges. 

 Személyes adatok kizárólag az alábbi 
célokból dolgozhatók fel: 

a) az információk közötti kapcsolatok 
azonosítása céljából végzett 
keresztellenırzés; 

a) az alábbiakra korlátozódó információk 
közötti összefüggések vagy más fontos 
kapcsolatok azonosítása céljából végzett 
keresztellenırzés: 

 i) olyan személyek, akiket az érintett 
tagállamok nemzeti jogának értelmében 
olyan bőncselekmény elkövetésével vagy 
olyan bőncselekmény elkövetésében való 
részvétellel gyanúsítanak, amely az 
Europol hatáskörébe tartozik, vagy akiket 
ilyen bőncselekményért elítéltek; 
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 ii. olyan személyek, akiket illetıen konkrét 
jelek utalnak arra, hogy bőncselekményt 
fognak elkövetni vagy ez megalapozottan 
feltételezhetı; 

b) stratégiai vagy tematikus elemzések; b) stratégiai vagy tematikus elemzések; 

c) operational analyses in specific cases: c) konkrét esetekben operatív elemzések: 

 E feladatok végrehajtása az alábbi 
követelményeknek megfelelıen történik: 

 - az a) pont szerinti ellenırzést az 
információk védelmét biztosító megfelelı 
garanciák mellett kell elvégezni, és 
különösen az információkérést és annak 
célját kell megfelelıen indokolni. Meg 
kell tennie továbbá a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
információkat utólagosan csak az 
adatgyőjtésre eredetileg jogosult 
hatóságok módosíthassák; 

 - a c) pontban említett minden operatív 
elemzési ügyre a következı konkrét 
biztosítékok vonatkoznak: 

 i. egy konkrét célt kell meg határozni; 
személyes adatok csak akkor dolgozhatók 
fel, ha jelentıséggel bírnak e konkrét cél 
szempontjából; 

 ii. az Europol személyzete által végzett 
összes keresztmegfeleltetési mőveletet 
külön indokolni kell; a konzultációt 
követı adatlekérésnek a feltétlenül 
szükséges minimumra kell korlátozódnia, 
és azt külön meg kell indokolni; 

 iii. az adatokat csak az eredeti adatgyőjtés 
céljáért felelıs jogosult személyzet 
módosíthatja. 

 Az Europolnak megfelelıen 
dokumentálnia kell ezeket a mőveleteket. 
A dokumentációt kérésre az adatvédelmi 
tisztviselı és az európai adatvédelmi biztos 
rendelkezésére kell bocsátani, hogy 
ellenırizzék az adatfeldolgozási mővelet 
jogszerőségét. 

(2) A 2. melléklet sorolja fel a személyes 
adatok kategóriáit, valamint azon érintettek 
kategóriáit, akikrıl adatokat lehet győjteni 
az (1) bekezdésben említett konkrét 

(2) A 2. melléklet sorolja fel a személyes 
adatok kategóriáit, valamint azon érintettek 
kategóriáit, akikrıl adatokat lehet győjteni 
az (1) bekezdésben említett konkrét 
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célokból. célokból. 

 (2a) Kivételes esetben az Europol 
ideiglenes adatfeldolgozást végezhet 
annak megállapítása céljából, hogy ezek 
az adatok feladatai tekintetében 
jelentıséggel bírnak-e, és hogy az (1) 
bekezdésben említett mely célból bírnak 
jelentıséggel. Az igazgató javaslata 
alapján az igazgatótanács – az európai 
adatvédelmi biztossal folytatott 
konzultációt követıen – a 34. cikkben 
említett elvek megfelelı 
figyelembevételével meghatározza az ilyen 
adatok feldolgozására vonatkozó 
feltételeket, különös tekintettel az 
adatokhoz való hozzáférésre és azok 
felhasználására, valamint az adatok 
tárolására és törlésére vonatkozó 
határidıkre, amelyek a hat hónapot nem 
haladhatják meg. 

 (2b) Az európai adatvédelmi biztos 
iránymutatásokat készít, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában felsorolt célokat. 

 

Módosítás  129 

Rendeletre irányuló javaslat 
25 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Europolnak információt szolgáltató 
tagállam, uniós szerv, harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet a 24. cikkben 
említettek szerint meghatározza az 
információfeldolgozás célját. Amennyiben 
ezt nem tette meg, az Europol határozza 
meg az ilyen információ fontosságát és az 
információfeldolgozási tevékenység célját. 
Az Europol csak akkor dolgozhatja fel az 
információkat a szolgáltatásukkor 
meghatározott céltól eltérı célra, ha az 
adatszolgáltató ahhoz engedélyét adja. 

(1) Az Europolnak információt szolgáltató 
tagállam, uniós szerv, harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet a 24. cikkben 
említettek szerint meghatározza az 
információfeldolgozás konkrét és jól 
körülhatárolt célját. Az Europol csak 
akkor dolgozhatja fel az információkat a 
szolgáltatásukkor meghatározott konkrét és 
pontosan megfogalmazott céltól eltérı 
célra, ha az adatszolgáltató ahhoz 
kifejezetten engedélyét adja, az irányadó 
joggal összhangban. 
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Módosítás  130 

Rendeletre irányuló javaslat 
25 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 25a. cikk 

 Adatvédelmi hatásvizsgálat 

 (1) Az Europol bármilyen, személyes 
adatok feldolgozására irányuló 
mőveletsor elıtt elvégzi annak vizsgálatát, 
hogy a tervbe vett adatfeldolgozási 
rendszerek és eljárások milyen hatással 
lesznek a személyes adatok védelmére, és 
ezt bejelenti az európai adatvédelmi 
biztosnak. 

 (2) A vizsgálat kiterjed legalább a tervezett 
adatfeldolgozási mőveletek általános 
leírására, az érintettek jogaira és 
szabadságaira vonatkozó kockázatok 
vizsgálatára, a kockázatok kezelésére 
tervezett intézkedésekre, a személyes 
adatok védelmét és az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel való összhang 
igazolását szolgáló biztosítékokra, 
biztonsági intézkedésekre és 
mechanizmusokra, figyelembe véve az 
érintettek és más személyek jogait és jogos 
érdekeit. 

 

Módosítás  131 

Rendeletre irányuló javaslat 
26 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hozzáféréssel 
rendelkeznek és keresést végezhetnek 
valamennyi olyan információ tekintetében, 
amelyet a 24. cikk (1) bekezdésének a) és 
b) pontjában meghatározott célokra 
szolgáltattak, a tagállamok, uniós szervek, 
harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy korlátozásokat jelezhetnek az ilyen 
adatokhoz való hozzáférés és azok 

(1) A tagállamok, amennyiben indokolni 
tudják, hogy ez feladataik ellátásához 
szükséges, hozzáférési engedélyt kapnak 
és keresést végezhetnek valamennyi olyan 
információ tekintetében, amelyet a 24. cikk 
(1) bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott célokra szolgáltattak, a 
tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek azon 
jogának sérelme nélkül, hogy 
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felhasználása tekintetében. A tagállamok 
kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, 
amelyek ilyen keresést végezhetnek. 

korlátozásokat jelezhetnek az ilyen 
adatokhoz való hozzáférés és azok 
felhasználása tekintetében. A tagállamok 
kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, 
amelyek ilyen keresést végezhetnek. 

(2) A tagállamok „találat/nincs találat” 
rendszer alapon közvetetten 
hozzáférhetnek a 24. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
célokból benyújtott információkhoz, az 
információkat szolgáltató tagállamok, 
uniós szervek, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban jelzett 
korlátozásainak sérelme nélkül. Találat 
esetén az Europol megkezdi a találatot 
jelzı információ megosztását lehetıvé tevı 
eljárást, az információt az Europolnak 
szolgáltató tagállam döntésével 
összhangban. 

(2) A tagállamok „találat/nincs találat” 
rendszer alapon közvetetten 
hozzáférhetnek a valamely, a 24. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában szereplı, 
konkrét célból benyújtott információkhoz, 
az információkat szolgáltató tagállamok, 
uniós szervek, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban jelzett 
korlátozásainak sérelme nélkül. Találat 
esetén az Europol tájékoztatja az 
információ szolgáltatóját és megkezdi a 
találatot jelzı információ megosztását 
lehetıvé tevı eljárást, az információt az 
Europolnak szolgáltató szerv döntésével 
összhangban és az érintett tagállam 
feladatának jogszerő ellátásához 
szükséges mértékben.  

(3) Az Europol ügyvezetı igazgató által 
kellıen felhatalmazott személyzete a 
feladatai ellátásához szükséges mértékben 
hozzáféréssel rendelkezik az Europol által 
feldolgozott információkhoz. 

(3) Az Europol ügyvezetı igazgató által 
kellıen felhatalmazott személyzete a 
feladatai ellátásához szükséges mértékben 
hozzáféréssel rendelkezik az Europol által 
feldolgozott információkhoz. 

 (3a) Az Europol a 43. cikkel összhangban 
minden találatról és megszerzett 
információról részletes nyilvántartást 
vezet. 

 

Módosítás  132 

Rendeletre irányuló javaslat 
27 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Eurojust és az OLAF hozzáférése az 
Europol-információkhoz. 

Az Eurojust hozzáférése az Europol-
információkhoz 

(1) Az Europol minden megfelelı 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust és az Európai Csalás Elleni 
Hivatal – saját megbízatásaik keretében – 
hozzáféréssel rendelkezhessen és 

(1) Az Europol minden megfelelı 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust – saját megbízatása keretében – 
hozzáféréssel rendelkezhessen és 
kereséseket végezhessen a 24. cikk (1) 
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kereséseket végezhessen a 24. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában szereplı 
célokból rendelkezésre bocsátott összes 
információban, a tagállamok, uniós 
szervek, harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy korlátozhatják az ilyen adatokhoz 
való hozzáférést és azok felhasználását. Az 
Europol tájékoztatást kap arról, ha az 
Eurojust vagy az OLAF által végzett 
keresés találatot eredményez az Europol 
által feldolgozott információkkal. 

bekezdésének a) és b) pontjában szereplı 
célokból rendelkezésre bocsátott összes 
információban, a tagállamok, uniós 
szervek, harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek azon jogának sérelme nélkül, 
hogy korlátozhatják az ilyen adatokhoz 
való hozzáférést és azok felhasználását. Az 
Europol tájékoztatást kap arról, ha az 
Eurojust által végzett keresés találatot 
eredményez az Europol által feldolgozott 
információkkal. 

(2) Az Europol minden megfelelı 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust és az OLAF – saját megbízatásaik 
keretében – van találat/nincs találat 
rendszer alapján közvetett hozzáféréssel 
rendelkezhessen a 24. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában szereplı 
célokból rendelkezésre bocsátott 
információkhoz, az adatszolgáltató 
tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek által, a 
25. cikk (2) bekezdésével összhangban 
megjelölt korlátozások sérelme nélkül. 
Találat esetén az Europol megkezdi azt az 
eljárást, amellyel a találatot jelzı 
információt meg lehet osztani, az 
információt az Europolnak szolgáltató 
tagállam, uniós szerv, harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet döntésével 
összhangban. 

(2) Az Europol minden megfelelı 
intézkedést megtesz ahhoz, hogy az 
Eurojust – saját megbízatása keretében – 
van találat/nincs találat rendszer alapján 
közvetett hozzáféréssel rendelkezhessen a 
24. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti konkrét célból rendelkezésre 
bocsátott információkhoz, az 
adatszolgáltató tagállamok, uniós szervek, 
harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek által, a 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megjelölt 
korlátozások sérelme nélkül. Találat esetén 
az Europol megkezdi azt az eljárást, 
amellyel a találatot jelzı információt meg 
lehet osztani, az információt az Europolnak 
szolgáltató tagállam, uniós szerv, harmadik 
ország vagy nemzetközi szervezet 
döntésével összhangban. Találat esetén az 
Eurojust meghatározza, hogy mely 
adatokra van szüksége, és az Europol csak 
olyan mértékben osztja meg az adatokat, 
amilyenben a találatokat elıállító adatok 
a feladatai jogszerő elvégzéséhez 
szükségesek. Az Europol naplót vezet 
arról, hogy mely információkhoz fértek 
hozzá. 

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban 
történı információkeresés csak annak 
megállapítása céljából végezhetı, hogy az 
Eurojust vagy az OLAF birtokában lévı 
információ megegyezik-e az Europolnál 
feldolgozott információval. 

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban 
történı információkeresés csak annak 
megállapítása céljából végezhetı, hogy az 
Eurojust birtokában lévı információ 
megegyezik-e az Europolnál feldolgozott 
információval. 

(4) Az Europol csak azután engedélyezi az 
(1) és (2) bekezdéssel összhangban végzett 
keresést, ha az Eurojusttól információt 
kapott arra vonatkozóan, hogy mely 

(4) Az Europol csak azután engedélyezi az 
(1) és (2) bekezdéssel összhangban végzett 
keresést, ha az Eurojusttól információt 
kapott arra vonatkozóan, hogy mely 
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nemzeti tagokat, képviselıket, segítıket, az 
OLAF-tól pedig arra vonatkozóan, hogy 
mely személyzeti tagokat jelölték ki ilyen 
keresések végzésére jogosultnak. 

nemzeti tagokat, képviselıket, segítıket, 
továbbá személyzetük mely tagjait 
jogosították fel ilyen keresések végzésére. 

(5) Amennyiben az Europol egyéni 
vizsgálat tekintetében végzett 
információfeldolgozási tevékenységei 
során az Europol vagy valamely tagállam 
az Eurojust vagy az OLAF megbízásával 
összhangban a koordináció, az 
együttmőködés vagy támogatás 
szükségességét tárja fel, az Europol értesíti 
ıket errıl, és megkezdi az információ 
megosztását lehetıvé tevı eljárást, az 
információt az Europolnak szolgáltató 
tagállam döntésével összhangban. Ilyen 
esetben az Eurojust vagy az OLAF 
konzultál az Europollal. 

(5) Amennyiben az Europol egyéni 
vizsgálat tekintetében végzett 
információfeldolgozási tevékenységei 
során az Europol vagy valamely tagállam 
az Eurojust megbízásával összhangban a 
koordináció, az együttmőködés vagy 
támogatás szükségességét tárja fel, az 
Europol értesíti ıket errıl, és megkezdi az 
információ megosztását lehetıvé tevı 
eljárást, az információt az Europolnak 
szolgáltató tagállam döntésével 
összhangban. Ilyen esetben az Eurojust 
konzultál az Europollal. 

(6) Az Eurojust – ideértve a testületet, a 
nemzeti tagokat, a képviselıket, a 
segítıket, valamint az Eurojust 
személyzetét is –, valamint az OLAF 
tiszteletben tartja a tagállamok, uniós 
szervek, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek által a 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban, 
általánosságban vagy konkrétan jelzett 
hozzáférési vagy felhasználási 
korlátozásokat. 

(6) Az Eurojust – ideértve a testületet, a 
nemzeti tagokat, a képviselıket, a 
segítıket, valamint az Eurojust 
személyzetét is – tiszteletben tartja a 
tagállamok, uniós szervek, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
által a 25. cikk (2) bekezdésével 
összhangban, általánosságban vagy 
konkrétan jelzett hozzáférési vagy 
felhasználási korlátozásokat. 

 (6a) Az Europol és az Eurojust 
tájékoztatják egymást, amennyiben 
egymás adatainak lekérdezését követıen 
arra utaló jelek vannak, hogy az adatok 
esetleg helytelenek vagy ellentmondanak 
más adatoknak. 

 
 

Módosítás  133 

Rendeletre irányuló javaslat 
28 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az Europolnak – a 4. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott feladatával összhangban – 

(1) Amennyiben az Europolnak – a 4. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott feladatával összhangban – 
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tájékoztatnia kell valamely tagállamot az 
azzal kapcsolatos információkról, és ezekre 
az információkra a 25. cikk (2) bekezdése 
alapján olyan hozzáférési korlátozások 
vonatkoznak, amelyek értelmében tilos 
azok megosztása, az Europol konzultál a 
hozzáférés korlátozását elıíró 
adatszolgáltatóval, és igyekszik megkapni 
annak engedélyét a megosztáshoz. 

tájékoztatnia kell valamely tagállamot az 
azzal kapcsolatos információkról, és ezekre 
az információkra a 25. cikk (2) bekezdése 
alapján olyan hozzáférési korlátozások 
vonatkoznak, amelyek értelmében tilos 
azok megosztása, az Europol konzultál a 
hozzáférés korlátozását elıíró 
adatszolgáltatóval, és kikéri annak 
engedélyét a megosztáshoz. 

Ilyen engedély hiányában az információt 
nem lehet megosztani. 

Ilyen kifejezett engedély hiányában az 
információt nem lehet megosztani. 

 Ha az említett információkra a 25. cikk 
(2) bekezdése alapján nem vonatkoznak 
hozzáférési korlátozások, az Europol 
tájékoztatja az adatszolgáltató tagállamot 
az információk átadásáról. 

Indokolás 

Az információt szolgáltató tagállamot abban az esetben is tájékoztatni kell az információ 

átadásáról, ha nem fogalmazott meg semmilyen korlátozást.  

 

Módosítás 134 

Rendeletre irányuló javaslat 
29 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, az Europol együttmőködési 
kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn 
uniós szervekkel – e szervek 
célkitőzéseivel összhangban –, harmadik 
országok bőnüldözı hatóságaival, 
harmadik országok bőnüldözési képzéssel 
foglalkozó intézményeivel, nemzetközi 
szervezetekkel és magánfelekkel. 

(1) Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, az Europol együttmőködési 
kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn 
uniós szervekkel – e szervek 
célkitőzéseivel összhangban –, harmadik 
országok bőnüldözı hatóságaival, 
nemzetközi szervezetekkel és 
magánfelekkel. 

(2) Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, és a 25. cikk (2) bekezdése 
szerint elıírt korlátozásokra is 
figyelemmel, az Europol közvetlenül 
információkat cserélhet – személyes adatok 
kivételével – az (1) bekezdésben 
jogalanyokkal. 

(2) Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, és a 25. cikk (2) bekezdése 
szerint elıírt korlátozásokra is 
figyelemmel, az Europol közvetlenül 
információkat cserélhet – személyes adatok 
kivételével – az (1) bekezdésben 
jogalanyokkal. 

(3) Az Europol az (1) bekezdésben 
említettektıl – a magánfelek kivételével – 

(3) Az Europol az (1) bekezdésben 
említettektıl – a magánfelek kivételével – 
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származó személyes adatokat kaphat és 
dolgozhat fel, amennyiben az feladatai 
ellátásához szükséges, és e fejezet 
rendelkezéseire is figyelemmel. 

származó személyes adatokat kaphat és 
dolgozhat fel, amennyiben az feladatai 
jogszerő ellátásához szigorúan szükséges 
és azzal arányos, és e fejezet 
rendelkezéseire is figyelemmel. 

(4) A 36. cikk (4) bekezdésének sérelme 
nélkül, az Europol csak akkor továbbíthat 
személyes adatokat uniós szerveknek, 
harmadik országoknak és nemzetközi 
szervezeteknek, ha ez az Europol 
célkitőzései által felölelt bőncselekmények 
megelızéséhez és az ellenük való 
küzdelemhez szükséges, valamint e 
fejezettel összhangban történik. Ha a 
továbbítandó adatok valamely tagállamtól 
származnak, az Europolnak ki kell kérnie a 
tagállam hozzájárulását, kivéve, ha 

(4) A 36. cikk (5) bekezdésének sérelme 
nélkül, az Europol csak akkor továbbíthat 
személyes adatokat uniós szerveknek, 
harmadik országoknak és nemzetközi 
szervezeteknek, ha ez az Europol feladatai 
által felölelt bőncselekmények 
megelızéséhez és az ellenük való 
küzdelemhez szükséges, valamint e 
fejezettel összhangban történik, és ha a 
címzett kötelezettséget vállal arra, hogy az 
adatokat kizárólag arra a célra használják 
fel, amire továbbították. Ha a továbbítandó 
adatok valamely tagállamtól származnak, 
az Europolnak ki kell kérnie a tagállam 
elızetes és kifejezett hozzájárulását, 
kivéve, ha  

a) a hozzájárulás feltételezhetı, mivel a 
tagállam kifejezetten nem korlátozta a 
további adattovábbítás lehetıségét; or 

 

b) az érintett tagállam az ilyen 
továbbításhoz – általános, vagy 
meghatározott feltételekhez kötött – 
elızetes hozzájárulását adhatja. Az ilyen 
hozzájárulás bármikor visszavonható. 

b) az érintett tagállam az ilyen 
továbbításhoz – általános, vagy 
meghatározott feltételekhez kötött – 
elızetes hozzájárulását adhatja. Az ilyen 
hozzájárulás bármikor visszavonható. 

(5) A személyes adatok tagállamoktól, 
uniós szervektıl, harmadik országoktól 
vagy nemzetközi szervezetektıl induló 
továbbítása csak akkor lehetséges, ha 
ahhoz az Europol kifejezett hozzájárulását 
adta. 

(5) A személyes adatok tagállamoktól, 
uniós szervektıl, harmadik országoktól 
vagy nemzetközi szervezetektıl induló 
továbbítása csak akkor lehetséges, ha 
ahhoz az Europol elızetesen kifejezett 
hozzájárulását adta, és a címzett 
kifejezetten elkötelezi magát arra, hogy az 
adatokat kizárólag arra a célra használják 
fel, amire továbbították. 

 (5a) E rendelettel összhangban az 
Europol gondoskodik a személyes adatok 
mindennemő továbbításának, valamint az 
adattovábbítás indokának részletes 
nyilvántartásáról. 

 (5b) Az EU Alapjogi Chartájában 
rögzítettek szerint nem szabad feldolgozni 
semmilyen olyan információt, amelyet 
harmadik ország, nemzetközi szervezet 



 

 
 PE529.533/ 72 

 HU 

vagy magánfél az alapvetı jogokat 
megsértve szerzett meg.  

 

Módosítás  135 

Rendeletre irányuló javaslat 
30 cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 25. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján 
elıírt lehetséges korlátozásokra is 
figyelemmel, az Europol közvetlen 
továbbíthatja a személyes adatokat az uniós 
szerveknek, amennyiben az saját vagy a 
címzett uniós szerv feladatainak 
ellátásához szükséges. 

A 25. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján 
elıírt lehetséges korlátozásokra is 
figyelemmel és a 27. cikk sérelme nélkül, 
az Europol közvetlen továbbíthatja a 
személyes adatokat az uniós szerveknek, 
amennyiben az saját vagy a címzett uniós 
szerv feladatainak ellátásához szükséges. 
Az Europol nyilvánossá teszi azon uniós 
intézmények és szervek jegyzékét, 
amelyekkel információkat oszt meg, 
mégpedig oly módon, hogy e jegyzéket 
közzéteszi a weboldalán. 

 

Módosítás  136 

Rendeletre irányuló javaslat 
31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezek az együttmőködési 
megállapodásokat e rendelet 
hatálybalépésétıl számított öt éven belül 
módosítani kell és fel kell ıket váltani egy, 
a b) pontnak megfelelı, következı 
megállapodással. 

 

Módosítás  137 

Rendeletre irányuló javaslat 
31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges 
további engedély. 

Az európai adatvédelmi biztossal idıben 
konzultálnak a b) pontban említett 
nemzetközi megállapodásról folytatott 
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tárgyalások elıtt és során, különösen a 
tárgyalási mandátum elfogadása és a 
megállapodás véglegesítése elıtt. 

 Az Europol a weboldalán elhelyezve 
nyilvánossá teszi a harmadik országokkal 
és nemzetközi szervezetekkel kötött 
nemzetközi és együttmőködési 
megállapodásainak rendszeresen 
felfrissített jegyzékét.  

 

Módosítás  138 

Rendeletre irányuló javaslat 
31 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdéstıl eltérve az ügyvezetı 
igazgató eseti alapon engedélyezheti 
személyes adatok harmadik országoknak 
vagy nemzetközi szervezeteknek történı 
továbbítását, ha: 

(2) Az (1) bekezdéstıl eltérve az ügyvezetı 
igazgató a diszkréciós és titoktartási 
kötelezettséget, valamint az arányosságot 
tiszteletben tartva eseti alapon 
engedélyezheti személyes adatok harmadik 
országoknak vagy nemzetközi 
szervezeteknek történı továbbítását, ha: 

a) az adatok továbbítása feltétlenül 
szükséges egy vagy több tagállam Europol 
célkitőzéseinek hatályába tartozó alapvetı 
érdekeinek megırzéséhez; 

a) az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelméhez 
szükséges; vagy 

b) az adatok továbbítása feltétlenül 
szükséges bőncselekményekkel vagy 
terrorcselekményekkel kapcsolatos, 
közvetlen veszély megelızéséhez; 

b) az érintett jogos érdekeinek 
biztosításához szükséges, és amennyiben a 
személyes adatokat továbbító tagállam 
vagy harmadik ország joga így 
rendelkezik; vagy 

c) a továbbítás fontos közérdekbıl vagy 
jogi követelések megállapítása, 
érvényesítése vagy védelme miatt 
szükséges, illetve azt jogszabály írja elı; 
vagy 

c) valamely tagállam vagy harmadik 
ország közbiztonságát közvetlenül és 
komolyan fenyegetı veszély elhárítása 
érdekében szükséges; vagy 

d) az adatfeldolgozás az érintett vagy más 
személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges; 

d) az adattovábbítás egyedi esetben 
bőncselekmények megelızése, nyomozása, 
felderítése, büntetıeljárás lefolytatása, 
vagy a büntetıjogi szankciók végrehajtása 
érdekében szükséges; vagy 

 da) az adattovábbítás egyedi esetben, adott 
bőncselekmény megelızéséhez, 
nyomozásához, felderítéséhez, 



 

 
 PE529.533/ 74 

 HU 

büntetıeljárás lefolytatásához vagy adott 
büntetıjogi szankciók végrehajtásához 
kapcsolódó jogi követelések 
megállapítása, érvényesítése vagy védelme 
miatt szükséges. 

 Az ügyvezetı igazgató minden 
körülmények között mérlegeli a szóban 
forgó harmadik országban vagy 
nemzetközi szervezetben alkalmazandó 
adatvédelmi szintet, figyelembe véve az 
adatok természetét, az adatok tervezett 
felhasználási célját, a tervezett 
adatfeldolgozás idıtartamát, az adott 
országban alkalmazott általános vagy 
egyedi adatvédelmi rendelkezéseket, 
valamint azt, hogy az Europol által az 
adatokkal kapcsolatban megkövetelt 
egyedi feltételeket elfogadják-e.  

 Eltérések nem alkalmazhatók a 
rendszeres, nagy mennyiségő vagy 
strukturális adattovábbításra.  

Továbbá, az igazgatótanács – az európai 
adatvédelmi biztossal egyetértésben – 
legfeljebb egy évig, ami 
meghosszabbítható, engedélyezheti a fenti 
a)–d) pontoknak megfelelı továbbítás-
sorozatát, figyelembe véve a magánélet 
védelmére és az egyének alapvetı jogainak 
és szabadságainak védelmére vonatkozó 
biztosítékok meglétét. 

Továbbá az európai adatvédelmi biztos 
legfeljebb egy évig, ami 
meghosszabbítható, engedélyezheti a fenti 
a)–d) pontoknak megfelelı adattovábbítást 
vagy továbbítás-sorozatot, biztosítva a 
magánélet védelmére és az egyének 
alapvetı jogainak és szabadságainak 
védelmére vonatkozó megfelelı 
biztosítékokat. 

 

Módosítás  139 

Rendeletre irányuló javaslat 
31 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezetı igazgató tájékoztatja az 
igazgatótanácsot és az európai adatvédelmi 
biztost azon esetekrıl, amikor alkalmazta a 
(2) bekezdést. 

(3) Az ügyvezetı igazgató haladéktalanul 
tájékoztatja az igazgatótanácsot és az 
európai adatvédelmi biztost azon esetekrıl, 
amikor alkalmazta a (2) bekezdést. 

 

Módosítás  140 

Rendeletre irányuló javaslat 
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31 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Europol részletesen dokumentálja 
az ezen cikk értelmében végzett összes 
adattovábbítást. 

 

Módosítás  141 

Rendeletre irányuló javaslat 
32 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az feladatainak 
ellátásához szükséges, az Europol 
feldolgozhatja a magánfelektıl származó 
személyes adatokat, ha azokat az 
alábbiakon keresztül kapta: 

(1) Amennyiben az feladatainak 
ellátásához szükséges, az Europol 
feldolgozhatja a magánfelektıl származó 
személyes adatokat, ha azokat nem 
közvetlenül magánfelektıl, hanem az 
alábbiakon keresztül kapta: 

 

Módosítás  142 

Rendeletre irányuló javaslat 
32 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Europol nem léphet közvetlenül 
kapcsolatba magánfelekkel személyes 
adatok szerzése céljából. 

(3) Az Europol nem léphet kapcsolatba 
magánfelekkel személyes adatok szerzése 
céljából. 

 
 

Módosítás  143 

Rendeletre irányuló javaslat 
33 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Europol nem lép közvetlenül 
kapcsolatba magánszemélyekkel 
információszerzés céljából. 

(3) Az Europol nem lép kapcsolatba 
magánszemélyekkel információszerzés 
céljából. 

 

Módosítás 144 
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Rendeletre irányuló javaslat 
34 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A személyes adatok (1) A személyes adatok 

a) feldolgozását tisztességesen és 
jogszerően kell végezni; 

a) feldolgozását jogszerően és 
tisztességesen, valamint az érintett 
számára átlátható és ellenırizhetı módon 
kell végezni; 

b) győjtése csak meghatározott, egyértelmő 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozása nem végezhetı e célokkal 
összeférhetetlen módon. A történelmi, 
statisztikai vagy tudományos célból 
történı további feldolgozás nem 
tekintendı összeegyeztethetetlennek, 
amennyiben az Europol megfelelı 
biztosítékokat nyújt, különösen annak 
biztosítására, hogy az adatokat más 
célokból nem dolgozzák fel. 

b) győjtése csak meghatározott, egyértelmő 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozása nem végezhetı e célokkal 
összeférhetetlen módon. 

c) megfelelıek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás célját; 

c) megfelelıek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket, és csak 
akkor és addig dolgozhatók fel, amikor és 
ameddig e célok nem érhetık el személyes 
adatokra nem vonatkozó információ 
feldolgozásával; 

d) pontosak és szükség esetén 
naprakészek; minden ésszerő intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
hibás személyes adatok, feldolgozásuk 
céljaira való tekintettel, haladéktalanul 
törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek; 

d) pontosak és naprakész állapotban kell 
azokat tartani; minden ésszerő intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
hibás személyes adatok, feldolgozásuk 
céljaira való tekintettel, haladéktalanul 
törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek; 

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetıvé; 

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetıvé;  

 ea) feldolgozása olyan módon történik, 
ami ténylegesen lehetıvé teszi az érintett 
számára, hogy gyakorolja jogait; 

 eb) feldolgozásának oly módon kell 
történnie, hogy az a személyes adatok 
jogosultatlan vagy jogellenes feldolgozása 
vagy véletlen elvesztése, megsemmisítése 
vagy károsodása ellen a megfelelı 
technikai vagy szervezeti intézkedések 
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alkalmazásával védelmet nyújtson; 

 ec) feldolgozását csak olyan, megfelelı 
engedéllyel rendelkezı személyzet 
végezheti el, akiknek feladataik 
ellátásához van szükségük ezen adatokra; 

 (1a) Az Europol nyilvánossá tesz egy 
dokumentumot, amely érthetı formában 
meghatározza a személyes adatok 
feldolgozásával kapcsolatos 
rendelkezéseket és az érintett jogainak 
gyakorlására rendelkezésre álló 
eszközöket. 

 

Módosítás  145 

Rendeletre irányuló javaslat 
35 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A valamely tagállamból származó 
információ forrását az információt közlı 
tagállamnak kell a lehetı legalaposabban 
értékelnie az alábbi forrásértékelési kódok 
alapján: 

(1) A valamely tagállamból származó 
információ forrását az információt közlı 
tagállamnak kell értékelnie az alábbi 
értékelési kódok alapján: 

 

Módosítás  146 

Rendeletre irányuló javaslat 
35 cikk – 2 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A valamely tagállamból származó 
információt az információt közlı 
tagállamnak kell a lehetı legalaposabban 
értékelnie az alábbi információértékelési 
kódok felhasználásával megállapított 
megbízhatósága alapján: 

(2) A valamely tagállamból származó 
információt az információt közlı 
tagállamnak kell értékelnie az alábbi 
információértékelési kódok 
felhasználásával megállapított 
megbízhatósága alapján: 

 

Módosítás  147 

Rendeletre irányuló javaslat 
35 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben az Europol valamely 
tagállamtól értékelés nélkül kap 
információt, az Europol lehetıség szerint 
megkísérli a már birtokában lévı 
információk alapján értékelni a forrás vagy 
az információ megbízhatóságát. A konkrét 
adat és információ értékelésére a közlı 
tagállammal való megállapodás szerint 
kerül sor. Egy tagállam és az Europol 
általánosságban is megállapodhat a 
meghatározott típusú adatok és 
meghatározott források értékelésérıl. 
Amennyiben egy konkrét esetben nem 
érnek el megállapodást, illetve általános 
megállapodás hiányában az Europol az 
információt vagy adatot a (1) és (2) 
bekezdésben foglalt (X) és (4) kódú 
besorolással értékeli. 

(4) Amennyiben az Europol valamely 
tagállamtól értékelés nélkül kap 
információt, az Europol a már birtokában 
lévı információk alapján értékeli a forrás 
vagy az információ megbízhatóságát. A 
konkrét adat és információ értékelésére a 
közlı tagállammal való megállapodás 
szerint kerül sor. Egy tagállam és az 
Europol általánosságban is megállapodhat 
a meghatározott típusú adatok és 
meghatározott források értékelésérıl. 
Amennyiben egy konkrét esetben nem 
érnek el megállapodást, illetve általános 
megállapodás hiányában az Europol az 
információt vagy adatot a (1) és (2) 
bekezdésben foglalt (X) és (4) kódú 
besorolással értékeli. 

 

Módosítás  148 

Rendeletre irányuló javaslat 
35 cikk – 6 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nyilvánosan elérhetı forrásokból 
származó információkat az Europol az (1) 
és (2) bekezdésben meghatározott 
értékelési kódok alkalmazásával értékeli. 

(6) A nyilvánosan elérhetı forrásokból 
származó információkat az Europol az (X) 
és (4) értékelési kódok alkalmazásával 
értékeli. 

 

Módosítás  149 

Rendeletre irányuló javaslat 
36 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A bőncselekmény áldozatait, tanúkat 
vagy a bőncselekményrıl információval 
szolgálni képes egyéb személyeket, vagy a 
18 éven aluli személyeket érintı személyes 
adatokat az Europol csak akkor dolgozhatja 
fel, ha az az Europol célkitőzéseiben 
felölelt bőncselekmények megelızéséhez 
vagy az ellenük való küzdelemhez 

(1) A bőncselekmény áldozatait, tanúkat 
vagy a bőncselekményrıl információval 
szolgálni képes egyéb személyeket, vagy a 
18 éven aluli személyeket érintı személyes 
adatokat az Europol csak akkor dolgozhatja 
fel, ha az az Europol célkitőzéseiben 
felölelt bőncselekmények megelızéséhez 
vagy az ellenük való küzdelemhez 
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feltétlenül szükséges. feltétlenül szükséges és megfelelıen 
indokolt. 

 

Módosítás  150 

Rendeletre irányuló javaslat 
36 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A gépi vagy egyéb eszközökkel 
feldolgozott személyes adatokat, 
amennyiben azok faji vagy etnikai 
származásra, politikai véleményre, vallásra 
vagy meggyızıdésre, szakszervezeti 
tagságra, valamint egészségi állapotra vagy 
szexuális életre vonatkoznak, az Europol 
csak abban az esetben dolgozhatja fel, ha 
az Europol célkitőzéseiben felölelt 
bőncselekmények megelızéséhez vagy az 
ellenük való küzdelemhez feltétlenül 
szükséges, és ha ezek az adatok az 
Europolnál már feldolgozott egyéb 
személyes adatokat egészítenek ki. 

(2) A gépi vagy egyéb eszközökkel 
feldolgozott személyes adatokat, 
amennyiben azok faji, etnikai vagy 
társadalmi származásra, politikai 
véleményre, vallásra vagy meggyızıdésre, 
szakszervezeti tagságra, valamint egészségi 
állapotra vagy szexuális életre 
vonatkoznak, az Europol csak abban az 
esetben dolgozhatja fel, ha az Europol 
célkitőzéseiben felölelt bőncselekmények 
megelızéséhez vagy az ellenük való 
küzdelemhez feltétlenül szükséges és 
megfelelıen indokolt, és ha ezek az adatok 
az Europolnál már feldolgozott egyéb 
személyes adatokat egészítenek ki. 

Indokolás 

Az Alapjogi Chartából lett átemelve. 

 

Módosítás  151 

Rendeletre irányuló javaslat 
36 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Semmilyen, az érintettre nézve 
joghatással járó határozatot nem lehet 
kizárólag a (2) bekezdésben említett gépi 
adatfeldolgozásra alapozni, kivéve, ha a 
határozatot nemzeti vagy uniós jogszabály 
kifejezetten megengedi, illetve, szükség 
szerint, az európai adatvédelmi biztos 
kifejezetten engedélyezi. 

(4) Semmilyen, az érintettre nézve 
joghatással járó határozatot nem lehet 
kizárólag a (2) bekezdésben említett gépi 
adatfeldolgozásra alapozni, kivéve, ha a 
határozatot nemzeti vagy uniós jogszabály 
kifejezetten megengedi, illetve az európai 
adatvédelmi biztos kifejezetten 
engedélyezi. 
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Módosítás  152 

Rendeletre irányuló javaslat 
36 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
személyes adatokat csak akkor lehet 
tagállamoknak, uniós szerveknek, 
harmadik országoknak vagy nemzetközi 
szervezeteknek továbbítani, ha az az 
Europol célkitőzéseiben felölelt 
bőncselekményekkel kapcsolatos egyéni 
ügyek esetében feltétlenül szükséges. 

(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
személyes adatokat csak akkor lehet 
tagállamoknak, uniós szerveknek, 
harmadik országoknak vagy nemzetközi 
szervezeteknek továbbítani, ha az az 
Europol célkitőzéseiben felölelt 
bőncselekményekkel kapcsolatos egyéni 
ügyek esetében feltétlenül szükséges és 
megfelelıen indokolt. Az ilyen 
adattovábbításnak összhangban kell 
lennie e rendelet VI. címében 
meghatározott rendelkezésekkel. 

 

Módosítás  153 

Rendeletre irányuló javaslat 
37 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Europol által feldolgozott személyes 
adatokat az Europol csak a céljaik 
megvalósításához szükséges ideig tárolja. 

(1) Az Europol által feldolgozott személyes 
adatokat az Europol csak az 
adatfeldolgozás céljához szigorúan 
szükséges ideig tárolja. 

 

Módosítás  154 

Rendeletre irányuló javaslat 
37 cikk – 6 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az sértené a védelemre szoruló érintett 
érdekeit. Ilyen esetekben az adatok 
kizárólag az érintett beleegyezésével 
használhatók fel. 

a) az sértené a védelemre szoruló érintett 
érdekeit. Ilyen esetekben az adatok 
kizárólag az érintett kifejezett és írásos 
beleegyezésével használhatók fel. 

 

Módosítás  155 

Rendeletre irányuló javaslat 
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 HU 

37 cikk – 6 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) bizonyítási célból meg kell ırizni a 
személyes adatokat; 

c) bizonyítási célból vagy jogi követelések 
megalapozása, érvényesítése vagy védelme 
céljából meg kell ırizni a személyes 
adatokat; 

 

Módosítás  156 

Rendeletre irányuló javaslat 
38 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) biztosítsa, hogy ellenırizni lehessen és 
meg lehessen állapítani, hogy mely 
adatokat a személyzet mely tagja mikor 
hívta le (hozzáférési napló); 

 

Módosítás  157 

Rendeletre irányuló javaslat 
38 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 38a. cikk 

 Beépített és alapértelmezett adatvédelem 

 (1) Az Europol megfelelı technikai és 
szervezési intézkedéseket és eljárásokat 
hajt végre olyan módon, hogy az 
adatfeldolgozás eleget tegyen e rendelet 
alapján elfogadott rendelkezések 
követelményeinek, és biztosítsa az érintett 
jogainak védelmét. 

 (2) Az Europol olyan mechanizmusokat 
hajt végre, amelyek alapértelmezett 
módon biztosítják azt, hogy kizárólag az 
adatfeldolgozás céljaihoz szükséges 
személyes adatokat dolgozzák fel. 
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Módosítás  158 

Rendeletre irányuló javaslat 
38 b cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 38b. cikk 

 Az európai adatvédelmi biztos értesítése a 
személyes adatok megsértésérıl 

 (1) Az Europol a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül és amennyiben lehetséges, a 
személyes adatok megsértésérıl való 
tudomásszerzéstıl számított 24 órán belül 
értesíti az európai adatvédelmi biztost a 
személyes adatok megsértésérıl. Az 
Europol kérésre megalapozott indokolást 
ad azokban az esetekben, amikor az 
értesítés 24 órán belül nem történt meg. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés 
legalább az alábbiakat tartalmazza: 

 a) a személyes adatok megsértésének 
ismertetése, ideértve az érintettek 
kategóriáit és számát, valamint az érintett 
adatjegyzékek kategóriáit és számát; 

 b) a személyes adatok megsértésébıl eredı 
esetleges hátrányos következmények 
enyhítésére irányuló intézkedésekre 
vonatkozó javaslat; 

 c) a személyes adatok megsértésébıl 
fakadó esetleges következmények 
ismertetése; 

 d) az adatkezelı által a személyes adatok 
megsértésének orvoslására javasolt vagy 
tett intézkedések ismertetése. 

 (3) Az Europol dokumentálja a személyes 
adatok megsértésének minden esetét, ami 
tartalmazza az adatsértéssel kapcsolatos 
tényeket, annak hatásait és a megtett 
korrekciós intézkedéseket, lehetıvé téve az 
európai adatvédelmi biztos számára, hogy 
ellenırizze e cikknek való megfelelıséget. 

 

Módosítás  159 
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Rendeletre irányuló javaslat 
38 c cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 38c. cikk 

 Az érintett értesítése a személyes adatok 
megsértésérıl 

 (1) Amennyiben a 38b. cikkben említett 
személyesadat-sértés valószínőleg 
hátrányosan érinti a személyes adatok 
védelmét vagy az érintett magánéletének 
védelmét, az Europol indokolatlan 
késedelem nélkül értesíti az érintettet a 
személyes adatok megsértésérıl. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett, az 
érintettnek szóló értesítés ismerteti a 
személyes adatok megsértésének 
természetét, és tartalmazza a 44. cikkben 
említett adatvédelmi tisztviselı személyét 
és kapcsolattartási adatait. 

 (3) A személyes adatok megsértésérıl nem 
szükséges értesíteni az érintettet, ha az 
Europol az európai adatvédelmi biztos 
által elfogadott módon igazolja, hogy a 
megfelelı technológiai védelmi 
intézkedéseket végrehajtotta, és az említett 
intézkedéseket alkalmazták a személyes 
adatok megsértésével érintett adatokra. E 
technológiai védelmi intézkedéseknek 
értelmezhetetlenné kell tenniük az 
adatokat a hozzáférési joggal nem 
rendelkezı személyek számára. 

 (4) Az érintett értesítése késleltethetı, 
korlátozható vagy elhagyható, 
amennyiben az az érintett személy jogos 
érdekeinek kellı figyelembevétele mellett 
szükséges és arányos intézkedés a 
következık érdekében: 

 a) hivatalos vagy jogi vizsgálatok, 
nyomozások vagy eljárások 
akadályozásának elkerülése; 

 b) bőncselekmények megelızése, 
nyomozása, felderítése, büntetıeljárás 
lefolytatása sérelmének elkerülése vagy a 
büntetıjogi szankciók végrehajtása; 
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 c) a közbiztonság és nemzetbiztonság 
védelme; 

 d) védjék harmadik felek jogait és 
szabadságait. 

 

Módosítás  160 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy 
ésszerő idıszakonként információt kapjon 
arról, hogy az Europol feldolgoz-e vele 
kapcsolatos személyes adatokat. Ha az 
Europol ilyen személyes adatokat dolgoz 
fel, az alábbi információkat nyújtja az 
érintettnek : 

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy 
ésszerő idıszakonként információt kapjon 
arról, hogy az Europol feldolgoz-e vele 
kapcsolatos személyes adatokat. Ha az 
Europol ilyen személyes adatokat dolgoz 
fel, legalább az alábbi információkat 
nyújtja az érintettnek: 

 

Módosítás  161 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 1 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tájékoztatás legalább az adatfeldolgozási 
mővelet céljáról, az érintett 
adatkategóriákról és a címzettekrıl, akikkel 
az adatokat közlik; 

b) tájékoztatás legalább az adatfeldolgozási 
mővelet céljáról, az érintett 
adatkategóriákról, az adatok tárolásának 
idıtartamáról és a címzettekrıl, akikkel az 
adatokat közlik; 

 

Módosítás  162 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az adatfeldolgozás alapjául szolgáló 
jogalap megjelölése. 
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 HU 

Módosítás  163 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) azon jog fennállása, hogy az 
Europoltól kérelmezhetı az érintettel 
kapcsolatos személyes adatok helyesbítése, 
törlése vagy a feldolgozás korlátozása. 

 

Módosítás  164 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) másolat az adatfeldolgozás alatt álló 
adatokról. 

 
 

Módosítás  165 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A személyes adatokhoz való hozzáférés 
jogával élni kívánó bármely érintett ilyen 
irányú kérelmét elıterjesztheti a választása 
szerinti tagállamban, az e tagállamban erre 
kijelölt hatóságnál, anélkül, hogy túlzott 
költségek hárulnának rá. A fenti hatóság 
haladéktalanul, de legkésıbb a 
kézhezvételtıl számított egy hónapon belül 
az Europol elé utalja a kérelmet. 

(2) A személyes adatokhoz való hozzáférés 
jogával élni kívánó bármely érintett ilyen 
irányú kérelmét költségmentesen 
elıterjesztheti a választása szerinti 
tagállamban, az e tagállamban erre kijelölt 
hatóságnál. A fenti hatóság haladéktalanul, 
de legkésıbb a kézhezvételtıl számított 
egy hónapon belül az Europol elé utalja a 
kérelmet. Az Europol igazolja a kérelem 
kézhezvételét. 

 

Módosítás  166 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 3 bekezdés 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Europol indokolatlan késedelem 
nélkül, és minden esetben annak 
kézhezvételétıl számított három hónapon 
belül megválaszolja a kérelmet. 

(3) Az Europol indokolatlan késedelem 
nélkül, és minden esetben a nemzeti 
hatóság kérelmének kézhezvételétıl 
számított három hónapon belül 
megválaszolja a kérelmet. 

 

Módosítás  167 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 5 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A személyes adatokhoz való 
hozzáférést megtagadják vagy korlátozzák, 
amennyiben az szükséges intézkedést 
jelent ahhoz, hogy 

(5) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésre 
adandó információszolgáltatást 
megtagadják olyan mértékben, 
amennyiben ez a részleges vagy teljes 
megtagadás szükséges ahhoz, hogy 

Indokolás 

Amennyiben mentességet alkalmaznak, be kell mutatni, hogy azt milyen adatokra alkalmazzák. 

Azokban az esetekben, amikor a mentesség csak a feldolgozott adatok egy része tekintetében 

szükséges, a részleges hozzáférést kell kötelezıvé tenni. 

 

Módosítás  168 

Rendeletre irányuló javaslat 
39 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A kért információ korlátozásáról vagy 
megtagadásáról hozott minden döntésnek 
figyelembe kell vennie az érintett alapvetı 
jogait és érdekeit. 

 

Módosítás  169 

Rendeletre irányuló javaslat 
40 cikk – 1 bekezdés 



 

 
 PE529.533/ 87 

 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy 
kérje az Europoltól a vele kapcsolatos 
személyes adatok helyesbítését, 
amennyiben azok pontatlanok, vagy 
amennyiben az lehetséges és szükséges 
kérje azok kiegészítését vagy naprakésszé 
tételét. 

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy 
kérje az Europoltól a vele kapcsolatos 
személyes adatok helyesbítését, 
amennyiben azok pontatlanok, vagy kérje 
azok kiegészítését vagy naprakésszé tételét. 

 

Módosítás  170 

Rendeletre irányuló javaslat 
40 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben az Europol harmadik 
országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektıl kapta az (1), (2) és (3) 
bekezdésben leírt, birtokában lévı adatokat 
vagy azok az Europol saját elemzéseinek 
eredményei, az Europol helyesbíti, törli 
vagy zárolja az ilyen adatokat. 

(4) Amennyiben az Europol harmadik 
országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektıl kapta az (1), (2) és (3) 
bekezdésben leírt, birtokában lévı adatokat 
vagy azok az Europol saját elemzéseinek 
eredményei, az Europol helyesbíti, törli 
vagy zárolja az ilyen adatokat, és adott 
esetben tájékoztatja az adatlétrehozókat. 

 

Módosítás  171 

Rendeletre irányuló javaslat 
41 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Europol oly módon tárolja a 
személyes adatokat, hogy azokat 
helyesbíteni és törölni lehessen. 

 

Módosítás  172 

Rendeletre irányuló javaslat 
41 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A személyes adatok 34. cikk d) 
pontjában említettek szerinti minıségéért a 

(2) A személyes adatok 34. cikk d) 
pontjában említettek szerinti minıségéért a 
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 HU 

személyes adatokat az Europolnak 
szolgáltató tagállamot, az uniós szervek, 
harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek által szolgáltatott személyes 
adatok és az Europol által nyilvánosan 
hozzáférhetı forrásokból lekérdezett 
személyes adatok esetében pedig az 
Europolt terheli felelısség. 

személyes adatokat az Europolnak 
szolgáltató tagállamot, az uniós szervek, 
harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek által szolgáltatott személyes 
adatok és az Europol által nyilvánosan 
hozzáférhetı forrásokból lekérdezett 
személyes adatok esetében pedig az 
Europolt terheli felelısség. Az adatok 
minıségéért az adattovábbítás pillanatáig 
bezárólag az uniós szerveket terheli a 
felelısség. 

 

Módosítás  173 

Rendeletre irányuló javaslat 
41 cikk – 4 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az adattovábbítás jogszerőségének 
felelıssége az alábbiakat terheli: 

(4) Az alkalmazandó adatvédelmi elvekért 
való felelısség az alábbiakat terheli: 

 

Módosítás  174 

Rendeletre irányuló javaslat 
41 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Europol ellenırzi a címzett 
illetékességét, és értékeli az adattovábbítás 
szükségességét. Ha a szükségességgel 
kapcsolatban kétségek merülnek fel, az 
Europol további tájékoztatást kér a 
címzettıl. A címzett gondoskodik arról, 
hogy az adatok továbbításának 
szükségessége igazolható legyen. A 
címzett a személyes adatokat csak azok 
továbbítása céljának megfelelıen 
dolgozhatja fel. 

 

Módosítás  175 

Rendeletre irányuló javaslat 
42 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A személyes adatok feldolgozását, mely 
a létrehozandó új nyilvántartórendszer 
részét képezi, elızetes ellenırzésnek vetik 
alá, ha 

(1) A személyes adatok feldolgozását 
bármely olyan feldolgozási 
mőveletsorban, amely egyetlen vagy több 
egymáshoz kapcsolódó célt szolgál 
alapvetı tevékenységei tekintetében, 
elızetes ellenırzésnek vetik alá, ha 

Indokolás 

Az európai adatvédelmi biztos javaslata. 

 

Módosítás  176 

Rendeletre irányuló javaslat 
42 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az európai adatvédelmi biztos az értesítés 
kézhezvételét követı két hónapon belül 
bocsátja ki véleményét. Ez az idıtartam 
felfüggeszthetı arra az idıre, amíg az 
európai adatvédelmi biztos beszerzi az 
általa kért további információkat. Az 
idıtartam az európai adatvédelmi biztos 
határozata alapján további két hónappal 
meghosszabbítható, ha az ügy összetettsége 
megkívánja. E határozatról az elsı két 
hónapos idıtartam letelte elıtt értesíteni 
kell az Europolt. 

Az európai adatvédelmi biztos az értesítés 
kézhezvételét követı két hónapon belül 
bocsátja ki véleményét. Ez az idıtartam 
bármikor felfüggeszthetı arra az idıre, 
amíg az európai adatvédelmi biztos 
beszerzi az általa kért további 
információkat. Az idıtartam az európai 
adatvédelmi biztos határozata alapján 
további két hónappal meghosszabbítható, 
ha az ügy összetettsége megkívánja. 
Legfeljebb két meghosszabbítás 
lehetséges. E határozatról az elsı két 
hónapos idıtartam letelte elıtt értesíteni 
kell az Europolt. 

 

Módosítás  177 

Rendeletre irányuló javaslat 
43 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az adatfeldolgozás jogszerőségének 
ellenırzése, az önellenırzés, valamint az 
adatok sértetlenségének és megfelelı 
biztonságának biztosítása céljából az 
Europol nyilvántartást vezet a személyes 

(1) Az adatfeldolgozás jogszerőségének 
ellenırzése, az önellenırzés, valamint az 
adatok sértetlenségének és megfelelı 
biztonságának biztosítása céljából az 
Europol nyilvántartást vezet a személyes 
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 HU 

adatok győjtésérıl, megváltoztatásáról, 
közlésérıl, összekapcsolásáról, törlésérıl 
és az azokhoz való hozzáférésrıl. Az ilyen 
naplókat vagy dokumentációt három év 
után törlik, kivéve akkor, ha az adatokra 
folyamatban lévı ellenırzés céljából 
szükség van. Az adatnaplók módosítására 
nincs lehetıség. 

adatok győjtésérıl, megváltoztatásáról, 
lekérdezésérıl, közlésérıl, 
összekapcsolásáról, törlésérıl és az 
azokhoz való hozzáférésrıl. Az ilyen 
naplókat vagy dokumentációt három év 
után törlik, kivéve akkor, ha az adatokra 
folyamatban lévı ellenırzés céljából 
szükség van. Az adatnaplók módosítására 
nincs lehetıség. 

 

Módosítás  178 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 7 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) függetlenül eljárva gondoskodik a 
személyes adatok feldolgozásának 
jogszerőségérıl és a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozóan ebben a 
rendeletben elıírt rendelkezések 
betartásáról; 

a) függetlenül eljárva gondoskodik a 
személyes adatok feldolgozására 
vonatkozóan ebben a rendeletben elıírt 
rendelkezések belsı alkalmazásáról; 

 

Módosítás  179 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 7 bekezdés – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttmőködik az európai adatvédelmi 
biztossal; 

e) együttmőködik az európai adatvédelmi 
biztossal, különösen a 42. cikkben említett 
adatfeldolgozási mőveletekkel 
kapcsolatban; 

 

Módosítás  180 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 7 bekezdés – f a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) kapcsolattartó pontként mőködik a 39. 
cikk szerinti hozzáférési kérelmek 
számára. 
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Módosítás  181 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 7 bekezdés – f b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) nyilvántartást vezet az Europol által 
elvégzett összes feldolgozási mőveletrıl, 
beleértve adott esetben az adatfeldolgozás 
céljával, az adatkategóriákkal, a 
címzettekkel, a zárolásra és törlésre 
vonatkozó határidıkkel, valamint a 
harmadik országoknak vagy nemzetközi 
szervezeteknek történı továbbítással és a 
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos 
információkat is; 

 

Módosítás  182 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 7 bekezdés – f c pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fc) nyilvántartást vezet az operatív és 
adminisztratív jellegő személyes adatokat 
érintı incidensekrıl és ezen adatok 
biztonságának megsértéseirıl; 

 

Módosítás  183 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 8 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Továbbá, az adatvédelmi tisztviselı – 
az Europol személyzetének tagjaira 
vonatkozó személyes adatok, valamint az 
adminisztratív jellegő személyes adatok 
tekintetében – ellátja a 45/2001/EK 
rendeletben elıírt feladatokat. 

(8) Továbbá, az adatvédelmi tisztviselı – 
az adminisztratív jellegő személyes adatok 
tekintetében – ellátja a 45/2001/EK 
rendeletben elıírt feladatokat. 
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Módosítás  184 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 9 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Feladatainak ellátása során az 
adatvédelmi tisztviselı hozzáférhet az 
Europol által feldolgozott összes adathoz, 
és az Europol valamennyi helyiségébe 
beléphet. 

(9) Feladatainak ellátása során az 
adatvédelmi tisztviselı hozzáférhet az 
Europol által feldolgozott összes adathoz, 
és az Europol valamennyi helyiségébe 
beléphet. Ezt a hozzáférést bármikor, 
elızetes kérelem nélkül lehetıvé kell 
tenni. 

 
 

Módosítás  185 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 11 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az igazgatótanács végrehajtási 
szabályokat fogad el adatvédelmi 
tisztviselı tekintetében. E végrehajtási 
szabályok különösen az adatvédelmi 
tisztviselı pozíciójába történı kiválasztási 
eljárást, elbocsátását, feladatait, 
kötelességeit és hatásköreit, továbbá az 
adatvédelmi tisztviselı függetlenségének 
biztosítékait érintik. Az Europol az 
adatvédelmi tisztviselıt a feladatai 
ellátásához szükséges személyzettel és 
erıforrásokkal látja el. E személyzet tagjai 
csak a feladataik ellátásához szükséges 
mértékben férhetnek hozzá az Europolnál 
feldolgozott személyes adatokhoz, illetve 
léphetnek be az Europol helyiségeibe. 

(11) Az igazgatótanács végrehajtási 
szabályokat fogad el adatvédelmi 
tisztviselı tekintetében. E végrehajtási 
szabályok különösen az adatvédelmi 
tisztviselı pozíciójába történı kiválasztási 
eljárást, elbocsátását, feladatait, 
kötelességeit és hatásköreit, továbbá az 
adatvédelmi tisztviselı függetlenségének 
biztosítékait érintik. Az Europol az 
adatvédelmi tisztviselıt a feladatai 
ellátásához szükséges személyzettel és 
erıforrásokkal látja el. E személyzet tagjai 
csak a feladataik ellátásához szükséges 
mértékben férhetnek hozzá az Europolnál 
feldolgozott személyes adatokhoz, illetve 
léphetnek be az Europol helyiségeibe. Ezt 
a hozzáférést bármikor, elızetes kérelem 
nélkül lehetıvé kell tenni. 

 

Módosítás  186 

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 11 a bekezdés (új) 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az adatvédelmi tisztviselıt fel kell 
ruházni a feladatai ellátásához szükséges 
eszközökkel. 

 

Módosítás  187 

Rendeletre irányuló javaslat 
46 cikk – 2 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) saját kezdeményezésére vagy panasz 
alapján vizsgálatokat végez, és ésszerő 
idın belül értesíti az érintettet azok 
eredményérıl; 

b) saját kezdeményezésére vagy panasz 
alapján vizsgálatokat végez, és 
haladéktalanul értesíti az érintettet azok 
eredményérıl; 

 

Módosítás  188 

Rendeletre irányuló javaslat 
46 cikk – 3 bekezdés – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) elrendelheti bármely adat helyesbítését, 
zárolását, törlését vagy megsemmisítését, 
amennyiben annak feldolgozása a 
személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó rendelkezések megsértésével 
történt, és elrendelheti azon harmadik 
személyek értesítését az ilyen 
intézkedésrıl, akikkel az adatot közölték; 

e) elrendelheti bármely olyan adat 
helyesbítését, zárolását, törlését vagy 
megsemmisítését, amelynek a feldolgozása 
a személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó rendelkezések megsértésével 
történt, és elrendelheti azon harmadik 
személyek értesítését az ilyen 
intézkedésrıl, akikkel az adatot közölték; 

 

Módosítás  189 

Rendeletre irányuló javaslat 
46 cikk – 3 bekezdés – f pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) elrendelheti az adatfeldolgozás átmeneti 
vagy végleges tilalmát; 

f) javasolhatja az igazgatótanácsnak az 
adatfeldolgozás átmeneti vagy végleges, 
teljes vagy részleges tilalmának 
elrendelését; 
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Indokolás 

Ez összhangban áll a 14. cikk (1) bekezdésének 1a) (új) albekezdéséhez főzött módosítással. 

 
 

Módosítás  190 

Rendeletre irányuló javaslat 
46 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az európai adatvédelmi biztos éves 
jelentést állít össze az Eurpollal 
kapcsolatban végzett felügyeleti 
tevékenységekrıl. E jelentés részét képezi 
az adatvédelmi biztos 45/2001/EK rendelet 
48. cikkében említett éves jelentésének. 

(5) Az európai adatvédelmi biztos éves 
jelentést állít össze az Europollal 
kapcsolatban végzett felügyeleti 
tevékenységekrıl. E jelentés részét képezi 
az adatvédelmi biztos 45/2001/EK rendelet 
48. cikkében említett éves jelentésének. 

 E jelentés statisztikai információkat 
tartalmaz a panaszokról, vizsgálatokról, 
nyomozásokról, az érzékeny információk 
feldolgozásáról, a személyes adatok 
harmadik országoknak és nemzetközi 
szervezeteknek történı továbbításáról, az 
elızetes ellenırzésrıl és értesítésekrıl, 
valamint a (3) bekezdésben említett 
hatáskörök alkalmazásáról.  

 E jelentést továbbítják és benyújtják a 
közös parlamenti ellenırzı csoportnak, 
valamint továbbítják a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek. E jelentés alapján az 
Európai Parlament és a Tanács felkérheti 
az európai adatvédelmi biztost, hogy 
tegyen további intézkedéseket e rendelet 
rendelkezései alkalmazásának biztosítása 
érdekében.  

 

Módosítás  191 

Rendeletre irányuló javaslat 
47 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben 
az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti 

(2) Az európai adatvédelmi biztos a 46. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
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ellenırzı szervek – mindegyik saját 
kapcsolódó hatásköreinek keretében eljárva 
– szükség szerint vonatkozó információkat 
cserélnek, támogatják egymást 
ellenırzések és vizsgálatok elvégzésében, 
megvizsgálják e rendelet értelmezésének 
vagy alkalmazásának nehézségeit, 
megvizsgálják a független felügyelet 
gyakorlásával vagy az érintettek jogainak 
gyakorlásával kapcsolatos problémákat, 
közös megoldásokra irányuló összehangolt 
javaslatokat állítanak össze bármely 
probléma tekintetében, valamint 
elımozdítják az adatvédelmi jogok 
tudatosítását. 

feladatai ellátása során adott esetben 
felhasználja a nemzeti adatvédelmi 
hatóságok szakértelmét és tapasztalatait. 
Tevékenységeik végrehajtása során az 
európai adatvédelmi biztossal 
együttmőködı nemzeti ellenırzı 
hatóságok tagjai és alkalmazottai – a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
tiszteletben tartása mellett – a 46. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott 
hatáskörökkel megegyezı hatáskörrel 
bírnak és a 46. cikk (6) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségek hárulnak 
rájuk. Az európai adatvédelmi biztos és a 
nemzeti felügyeleti hatóságok – mindegyik 
saját kapcsolódó hatásköreinek keretében 
eljárva – szükség szerint vonatkozó 
információkat cserélnek, támogatják 
egymást ellenırzések és vizsgálatok 
elvégzésében, megvizsgálják e rendelet 
értelmezésének vagy alkalmazásának 
nehézségeit, megvizsgálják a független 
felügyelet gyakorlásával vagy az érintettek 
jogainak gyakorlásával kapcsolatos 
problémákat, közös megoldásokra irányuló 
összehangolt javaslatokat állítanak össze 
bármely probléma tekintetében, valamint 
elımozdítják az adatvédelmi jogok 
tudatosítását. 

 

Módosítás  192 

Rendeletre irányuló javaslat 
47 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az európai adatvédelmi biztos teljes 
körő tájékoztatással szolgál a nemzeti 
adatvédelmi hatóságok részére a 
számukra releváns összes kérdésrıl.  

 

Módosítás  193 

Rendeletre irányuló javaslat 
47 cikk – 2 b bekezdés (új) 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Amennyiben konkrét ügyek egy vagy 
több tagállamból származó adatokra 
vonatkoznak, az európai adatvédelmi 
biztos konzultál az érintett és illetékes 
nemzeti adatvédelmi hatóságokkal. Az 
európai adatvédelmi biztos nem dönt 
további lépésekrıl mindaddig, amíg az 
érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi 
hatóságok nem tájékoztatják ıt 
álláspontjukról az európai adatvédelmi 
biztos által adott határidın belül, amely 
nem lehet két hónapnál rövidebb. Az 
európai adatvédelmi biztos a 
legmesszemenıbb mértékig figyelembe 
veszi az érintett és illetékes nemzeti 
adatvédelmi hatóságok álláspontját. 
Olyan esetekben, amikor az európai 
adatvédelmi biztos nem szándékozik az 
utóbbiak álláspontját követni, tájékoztatja 
errıl ıket, és megindokolja döntését. Az 
általa rendkívül sürgısnek ítélt ügyekben 
az európai adatvédelmi biztos dönthet 
azonnali fellépés mellett. Ilyen esetekben 
az európai adatvédelmi biztos tájékoztatja 
az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi 
hatóságokat és megindokolja a helyzet 
sürgısségét, illetve az általa hozott 
intézkedéseket. 

 

Módosítás  194 

Rendeletre irányuló javaslat 
47 cikk – 2 c bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) Mielıtt a 46. cikk (3) bekezdésének e) 
– h) pontjaiban elıírt intézkedések 
bármelyikét meghozza, az európai 
adatvédelmi biztos konzultál az érintett és 
illetékes nemzeti adatvédelmi 
hatóságokkal.  Az európai adatvédelmi 
biztos a legmesszemenıbb mértékig 
figyelembe veszi az érintett és illetékes 
nemzeti adatvédelmi hatóságok 
álláspontját, amelyet ez utóbbiak az általa 
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adott határidın belül közölnek, amely 
nem lehet két hónapnál rövidebb. Olyan 
esetekben, amikor az európai adatvédelmi 
biztos nem szándékozik az érintett és 
illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságok 
álláspontját követni, tájékoztatja errıl 
ıket, és megindokolja döntését. Az álatala 
rendkívül sürgısnek ítélt ügyekben az 
európai adatvédelmi biztos dönthet 
azonnali fellépés mellett.  Ilyen esetekben 
az európai adatvédelmi biztos tájékoztatja 
az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi 
hatóságokat és megindokolja a helyzet 
sürgısségét, illetve az általa hozott 
intézkedéseket. Az európai adatvédelmi 
biztos tartózkodik a fellépéstıl, 
amennyiben az összes nemzeti 
adatvédelmi hatóság ellenkezı 
álláspontról tájékoztatja ıt. 

 

Módosítás  195 

Rendeletre irányuló javaslat 
47 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A nemzeti ellenırzı szervek és az 
európai adatvédelmi biztos szükség esetén 
találkozik. Az ilyen találkozók költségei és 
megszervezése az európai adatvédelmi 
biztost terheli. Az elsı találkozó 
alkalmával eljárási szabályzatot kell 
elfogadni. Szükség esetén közösen 
dolgoznak ki további munkamódszereket. 

(3) A nemzeti ellenırzı szervek vezetıi és 
az európai adatvédelmi biztos legalább 
évente egyszer találkoznak stratégiai és 
általános politikai kérdések, vagy az (1) és 
(2) bekezdésben meghatározott ügyek 
megbeszélése céljából. Az ilyen találkozók 
költségei és megszervezése az európai 
adatvédelmi biztost terheli. Az elsı 
találkozó alkalmával eljárási szabályzatot 
kell elfogadni. Szükség esetén közösen 
dolgoznak ki további munkamódszereket. 

 

Módosítás  196 

Rendeletre irányuló javaslat 
48 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Adminisztratív jellegő személyes adatok és Adminisztratív jellegő személyes adatok 
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a személyzetet érintı adatok 

 

Módosítás  197 

Rendeletre irányuló javaslat 
48 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni 
az Europol személyzeti tagjainak 
valamennyi személyes adatára, valamint 
az Europolnál tartott adminisztratív jellegő 
személyes adatokra. 

A 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni 
az Europolnál tartott valamennyi 
adminisztratív jellegő személyes adatra. 

 

Módosítás  198 

Rendeletre irányuló javaslat 
49 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a panasz a 39. vagy 40. 
cikkben említett határozattal kapcsolatos, 
az európai adatvédelmi biztos konzultál a 
nemzeti ellenırzı szervekkel vagy az 
illetékes igazságügyi szervvel abban a 
tagállamban, amely az adat forrása volt, 
vagy amely tagállam közvetlenül érintett. 
Az európai adatvédelmi biztos a nemzeti 
ellenırzı szervvel vagy az illetékes 
igazságügyi szervvel szoros 
együttmőködésben hozza meg a 
határozatot, amely kiterjedhet 
mindennemő információ közlésének 
elutasítására. 

(2) Amennyiben a panasz a 39. vagy 40. 
cikkben említett határozattal kapcsolatos, 
az európai adatvédelmi biztos konzultál a 
nemzeti ellenırzı szervekkel vagy az 
illetékes igazságügyi szervvel 
abban/azokban a tagállam(ok)ban, 
amely(ek) az adat forrásai) volt(ak), vagy 
amely tagállam(ok) közvetlenül 
érintett(ek). 

 

Módosítás  199 

Rendeletre irányuló javaslat 
49 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha a panasz az Europol számára 
valamely tagállam által szolgáltatott adatok 
feldolgozására vonatkozik, az európai 

(3) Ha a panasz az Europol számára 
valamely tagállam által szolgáltatott adatok 
feldolgozására vonatkozik, az európai 
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adatvédelmi biztos az adatokat szolgáltató 
tagállam nemzeti ellenırzı szervével 
szorosan együttmőködve megbizonyosodik 
a szükséges ellenırzés szabályszerő 
elvégzésérıl. 

adatvédelmi biztos az adatokat szolgáltató 
tagállam nemzeti ellenırzı szervével 
szorosan együttmőködve biztosítja, hogy 
az érintett tagállamban folytatott 
adatfeldolgozás jogszerő volt, és 
szabályszerően elvégezték a szükséges 
ellenırzéseket. 

 

Módosítás 200 

Rendeletre irányuló javaslat 
53 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Parlament általi ellenırzés Közös parlamenti ellenırzés 

 (1) Az Europol tevékenységének az 
Európai Parlament által – a nemzeti 
parlamentekkel közösen – végzett 
ellenırzési mechanizmusa egy erre 
szakosított közös parlamenti ellenırzı 
csoport formáját ölti, amelyet az Európai 
Parlament illetékes bizottságán belül kell 
létrehozni; e csoport az érintett bizottság 
tagjaiból és minden egyes tagállami 
parlament illetékes bizottságának egy-egy 
képviselıjébıl, illetve egy-egy póttagból 
áll. A kétkamarás parlamenttel rendelkezı 
tagállamok ehelyett mindkét házból 
küldenek egy-egy képviselıt.  

 (2) A közös parlamenti ellenırzı csoportot 
az Európai Parlament illetékes 
bizottságának elnöke mindig az Európai 
Parlament épületébe hívja össze ülésezni. 
Az ülések társelnöki teendıit az Európai 
Parlament illetékes bizottságának elnöke 
és a Tanács soros elnökségét betöltı 
tagállam nemzeti parlamentjének 
képviselıje látja el. 

 (3) A közös parlamenti ellenırzı csoport 
felügyeli e rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását, különös tekintettel a 
természetes személyek alapvetı jogaira és 
szabadságaira gyakorolt hatásukra. 

 (4) E célból a közös parlamenti ellenırzı 
csoport feladatai a következık: 

(1) Az igazgatótanács elnöke és az a) az igazgatótanács elnöke,  az ügyvezetı 
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ügyvezetı igazgató az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek kérésére 
megjelenik elıttük az Europollal 
kapcsolatos kérdéseknek a diszkréciós és 
titoktartási kötelezettség 
figyelembevételével történı megvitatása 
céljából. 

igazgató és a Bizottság egy képviselıje 
megjelenik a közös parlamenti ellenırzı 
csoport elıtt ez utóbbi kérésére az 
Europollal kapcsolatos kérdéseknek – 
adott esetben – a diszkréciós és titoktartási 
kötelezettség figyelembevételével történı 
megvitatása céljából. A csoport határozhat 
úgy, hogy üléseire adott esetben más 
érintett személyeket is meghív. 

(2) Az Europol tevékenységeinek Európai 
Parlament általi – a nemzeti 
parlamentekkel együtt végzett – 
parlamenti ellenırzése e rendelettel 
összhangban történik. 

b) Az európai adatvédelmi biztos legalább 
évente egyszer megjelenik a közös 
parlamenti ellenırzı csoport elıtt ez 
utóbbi kérésére, hogy megvitassák a 
természetes személyek alapvetı jogainak 
és szabadságainak védelmével kapcsolatos 
ügyeket és különösen a személyes adatok 
védelmét, tekintettel a személyes adatok 
Europol általi feldolgozására, adott 
esetben figyelembe véve a diszkréciós és 
titoktartási kötelezettségeket. 

 A közös parlamenti ellenırzı csoport 
ülésein az alábbi dokumentumokat kell 
elıterjeszteni és megbeszélni: 

 - a 15. cikkben említett éves és többéves 
munkaprogramok tervezetét; 

 - a konszolidált éves tevékenységi jelentést 
az Europol tevékenységeirıl, a 14. 
cikkben foglaltak szerint; 

 - az európai adatvédelmi biztos által az 
Europol felügyeleti tevékenységeirıl 
készített éves jelentést a 46. cikkben 
foglaltak szerint; 

 - a Bizottság által az Europol 
hatékonyságának és eredményességének 
felmérése érdekében készített értékelı 
jelentést, a 70. cikkben foglaltaknak 
megfelelıen; 

 A közös parlamenti ellenırzı csoport 
elıtt, ennek kérésére az alábbiak jelennek 
meg: 

 - az ügyvezetı igazgatói tisztségre 
kiválasztott jelöltek, ahogyan azt az 56. 
cikk (2) bekezdése elıírja; 

 az ügyvezetı igazgató – ha hivatali idejét 
meg kívánják hosszabbítani, ahogyan azt 
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az 56. cikk (5) bekezdése elıírja; 

 - az ügyvezetı igazgató – hogy 
beszámoljon feladatai ellátásáról. 

 Mielıtt az ügyvezetı igazgatót 
kimozdítaná hivatalából az igazgatótanács 
elnöke tájékoztatja a közös parlamenti 
ellenırzı csoportot többek között az erre 
irányuló döntés okairól és indokairól is. 

(3) Az e rendeletben elıírt tájékoztatási és 
konzultációs kötelezettségek mellett az 
Europol tájékoztatás céljából – a 
diszkréciós és titoktartási kötelezettség 
figyelembe vételével – továbbítja az 
Európai Parlamentnek és a nemzeti 
parlamenteknek az alábbiakat: 

(5) Emellett az Europol tájékoztatás 
céljából – adott esetben a diszkréciós és 
titoktartási kötelezettség figyelembe 
vételével – továbbítja a közös parlamenti 
ellenırzı csoportnak az alábbiakat: 

a) fenyegetésértékeléseket, stratégiai 
elemzéseket és az Europol célkitőzéséhez 
kapcsolódó általános helyzetjelentéseket, 
valamint az Europol által rendelt 
tanulmányok és értékelések eredményeit; 

a) fenyegetésértékeléseket, stratégiai 
elemzéseket és az Europol célkitőzéséhez 
kapcsolódó általános helyzetjelentéseket, 
valamint az Europol által rendelt 
tanulmányok és értékelések eredményeit; 

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján 
elfogadott munkamegállapodást. 

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján 
elfogadott munkamegállapodást. 

 (6) A közös parlamenti ellenırzı csoport 
hozzáférést kérhet minden, a feladatai 
ellátásához szükséges, releváns, az 
1049/2001/EK rendelet, illetve a bizalmas 
információk Európai Parlament általi 
kezelésére vonatkozó szabályok hatálya 
alá esı dokumentumhoz. 

 (7) A közös parlamenti ellenırzı csoport 
vázlatszerően összefoglalhatja 
következtetéseit az Európai Parlament 
számára az Europollal kapcsolatban 
végzett felügyeleti tevékenységekrıl. 

 ______________ 

 1a Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésrıl szóló, 2001. 
május 30-i 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet.( HL L 
145., 2001.5.31., 43. o.) 
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Rendeletre irányuló javaslat 
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54 cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. 
cikkel összhangban történı parlamenti 
ellenırzésének lehetıvé tétele céljából az 
Európai Parlament és képviselıi kérésre 
hozzáférhetnek az Europol által vagy azon 
keresztül feldolgozott EU-minısített 
adatokhoz és a nem minısített érzékeny 
adatokhoz. 

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. 
cikkel összhangban történı parlamenti 
ellenırzésének lehetıvé tétele céljából a 
közös parlamenti ellenırzı csoport és 
képviselıi kérésre – adott esetben az 
adatszolgáltató hozzájárulását követıen – 
hozzáférnek az Europol által vagy azon 
keresztül feldolgozott EU-minısített 
adatokhoz és a nem minısített érzékeny 
adatokhoz.  

(2) Az EU-minısített adatokhoz és a nem 
minısített érzékeny adatokhoz való 
hozzáférésnek meg kell felelnie a 69. 
cikkben említettek szerinti alapelveknek és 
minimumszabályoknak. A részleteket az 
Europol és az Európai Parlament között 
létrejött munkamegállapodás szabályozza. 

(2) Ezen információ érzékeny és bizalmas 
természetére tekintettel az EU-minısített 
adatokhoz és a nem minısített érzékeny 
adatokhoz való hozzáférésnek meg kell 
felelnie a bizalmas információk Európai 
Parlament általi kezelésére irányadó 
szabályoknak1a. A további részleteket az 
Europol és az Európai Parlament között 
létrejött munkamegállapodás 
szabályozhatja. 

 ____________ 

 1a Ahogyan azt a 2013. április 15-i európai 
parlamenti elnökségi határozat elıírja 

 
 

Módosítás  202 

Rendeletre irányuló javaslat 
55 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A kinevezı hatóság teljes körően 
kihasználja a személyzeti szabályzatban 
biztosított lehetıségeket, és a szakosodott 
személyzetnek, így például az informatikai 
szakértıknek képesítésük szerint 
magasabb tisztségcsoportot és besorolási 
fokozatot biztosít annak érdekében, hogy 
ideális módon láthassák el az Ügynökség 
4. cikk szerinti feladatait. 
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Indokolás 

A magas technikai szintő és gyorsan fejlıdı kiberbőnözés és a kibertámogatással elkövetett 

bőncselekmények szükségessé teszik, hogy az Europol jól képzett és keresett személyzetet 

alkalmazzon. A szerzıdéses alkalmazottaknak nyújtott juttatások nem tükrözik a piaci helyzetet 

pl. az informatikai szakértık tekintetében, akikre nagy szükség van az olyan 

kiberbőncselekmények elleni küzdelemben, mint a héacsalás, a gyermekpornográfia vagy az 

illegális árukkal folytatott kereskedelem. Az Europol számára biztosítani kell, hogy a 

bőncselekmények elleni eredményes küzdelem és az európai hozzáadott érték kialakítása 

érdekében be tudja tölteni ezeket az álláshelyeket. 

 
 

Módosítás  203 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 cikk – 2 bekezdés  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezetı igazgatót nyílt és 
átlátható kiválasztási eljárás keretében a 
Bizottság által javasolt jelöltek listájáról 
az igazgatótanács nevezi ki. 

(2) Az ügyvezetı igazgatót az 
igazgatótanács nevezi ki a következı 
együttmőködési eljárás alapján: 

Az ügyvezetı igazgató szerzıdésének 
megkötése céljából az Europolt az 
igazgatótanács elnöke képviseli. 

a) a Bizottság az igazgatótanácsba 
delegált képviselıjébıl és két további 
igazgatótanácsi tagból álló bizottság által 
javasolt, legalább három jelöltet 
tartalmazó lista alapján. nyílt és átlátható 
kiválasztási eljárást követıen a 
jelentkezık, mielıtt kinevezésükre sor 
kerülne, felkérést kapnak arra, hogy 
felszólaljanak a Tanács és az közös 
parlamenti ellenırzı csoport elıtt, és hogy 
válaszoljanak a feltett kérdésekre; 

Kinevezése elıtt az igazgatótanács által 
kiválasztott jelölt felkérhetı, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága elıtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre. 

b) a közös parlamenti ellenırzı csoport és 
a Tanács véleményt nyilvánít, és megadja 
az általa elınyben részesített sorrendet; 

 c) az igazgatótanács e véleményeket 
figyelembe véve kinevezi az ügyvezetı 
igazgatót. 
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Módosítás  204 

Rendeletre irányuló javaslat 
56 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az igazgatótanács a Bizottság 
(3) bekezdésben említett értékelést 
figyelembe vevı javaslata alapján eljárva 
egyszer, legfeljebb öt évre 
meghosszabbíthatja az ügyvezetı igazgató 
hivatali idejét. 

(4) Az igazgatótanács a közös parlamenti 
ellenırzı csoport véleményének kikérése 
után és a Bizottság (3) bekezdésben 
említett értékelést figyelembe vevı 
javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb 
öt évre meghosszabbíthatja az ügyvezetı 
igazgató hivatali idejét. 

Módosítás  205 

Rendeletre irányuló javaslat 
56 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben az igazgatótanács meg 
kívánja hosszabbítani az ügyvezetı 
igazgató megbízatását, errıl tájékoztatja az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal e meghosszabbítás elıtt az 
ügyvezetı igazgató felkérhetı arra, hogy 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 
elıtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a 
tagok kérdéseire. 

(5) Amennyiben az igazgatótanács meg 
kívánja hosszabbítani az ügyvezetı 
igazgató megbízatását, errıl tájékoztatja az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 
hónappal e meghosszabbítás elıtt az 
ügyvezetı igazgatót felkérik arra, hogy a 
közös parlamenti ellenırzı csoport elıtt 
nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok 
kérdéseire. 

 

Módosítás  206 

Rendeletre irányuló javaslat 
56 cikk – 7 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az igazgatótanács a Bizottság javaslata 
alapján határozhat arról, hogy visszahívja 
hivatalából az ügyvezetı igazgatót. 

(7) Az ügyvezetı igazgatót csak az 
igazgatótanács a közös parlamenti 
ellenırzı csoport elıtti megindokolt 
döntése alapján lehet hivatalából 
visszahívni. 
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Módosítás  207 

Rendeletre irányuló javaslat 
57 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügyvezetı igazgatót négy – köztük 
egy képzésért felelıs – ügyvezetıigazgató-
helyettes segíti. A képzésért felelı 
ügyvezetıigazgató-helyettes felelıs az 
Europol Akadémia igazgatásáért és 
tevékenységeiért. A többiek feladatait az 
ügyvezetı igazgató határozza meg. 

(1) Az ügyvezetı igazgatót három 
ügyvezetıigazgató-helyettes segíti. A 
többiek feladatait az ügyvezetı igazgató 
határozza meg. 

Indokolás 

A negyedik ügyvezetıigazgató-helyettes kinevezése az Europol és a CEPOL összevonása miatt 

vált volna szükségessé, mivel azonban az elıadó nem támogatja az egyesítést, maradhat az 

eredeti felállás három ügyvezetıigazgató-helyettessel. 

 

Módosítás  208 

Rendeletre irányuló javaslat 
60 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács ezen költségvetési 
tervezet alapján megállapítja az Europol 
következı pénzügyi évre vonatkozó, 
bevételeket és kiadásokat tartalmazó 
ideiglenes költségvetési tervezetét. Az 
Europol bevételeinek és kiadásainak 
ideiglenes költségvetési tervezetét minden 
év [a költségvetési keretrendeletben elıírt 
idıpontig] megküldik a Bizottságnak. A 
költségvetési tervezet végleges változatát, 
amely magában foglalja a létszámterv 
tervezetét is, az igazgatótanács minden év 
március 31-ig megküldi a Bizottságnak, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

(2) Az igazgatótanács ezen költségvetési 
tervezet alapján megállapítja az Europol 
következı pénzügyi évre vonatkozó, 
bevételeket és kiadásokat tartalmazó 
ideiglenes költségvetési tervezetét. Az 
Europol bevételeinek és kiadásainak 
ideiglenes költségvetési tervezetét minden 
év [a költségvetési keretrendeletben elıírt 
idıpontig] megküldik a Bizottságnak. A 
költségvetési tervezet végleges változatát, 
amely magában foglalja a létszámterv 
tervezetét is, az igazgatótanács minden év 
március 31-ig megküldi és bemutatja a 
közös parlamenti ellenırzı csoportnak, a 
Bizottságnak, a Tanácsnak és a nemzeti 
parlamenteknek. 

Indokolás 

Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az 

Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendı parlamenti ellenırzésre. E céllal 
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jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenırzı csoport. 

 

Módosítás  209 

Rendeletre irányuló javaslat 
62 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Europol a pénzügyi évet követı év 
március 31-ig megküldi a költségvetési és 
pénzgazdálkodásról szóló jelentést az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Számvevıszéknek. 

(2) Az Europol a pénzügyi évet követı év 
március 31-ig megküldi és bemutatja a 
költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló 
jelentést a közös parlamenti ellenırzı 
csoportnak, a Tanácsnak és a 
Számvevıszéknek. 

Indokolás 

Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az 

Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendı parlamenti ellenırzésre. E céllal 

jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenırzı csoport. 

 

Módosítás  210 

Rendeletre irányuló javaslat 
62 cikk – 6 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezetı igazgató a végleges 
elszámolást minden pénzügyi évet 
követıen július 1-jéig az igazgatótanács 
véleményével együtt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a Számvevıszéknek és a 
nemzeti parlamenteknek. 

(6) Az ügyvezetı igazgató a végleges 
elszámolást minden pénzügyi évet 
követıen július 1-jéig az igazgatótanács 
véleményével együtt megküldi és 
bemutatja a közös parlamenti ellenırzı 
csoportnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a Számvevıszéknek és a nemzeti 
parlamenteknek. 

Indokolás 

Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az 

Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendı parlamenti ellenırzésre. E céllal 

jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenırzı csoport. 

 
 

Módosítás  211 
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 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 
63 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követıen az igazgatótanács 
fogadja el. E szabályok csak akkor és 
annyiban térhetnek el a [költségvetési 
keretrendelettıl], ha és amennyiben az 
eltérést az Europol mőködése kifejezetten 
szükségessé teszi, és az eltéréshez a 
Bizottság elızetesen hozzájárulását adta. 

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követıen az igazgatótanács 
fogadja el. E szabályok csak akkor és 
annyiban térhetnek el a [költségvetési 
keretrendelettıl], ha és amennyiben az 
eltérést az Europol mőködése kifejezetten 
szükségessé teszi, és az eltéréshez a 
Bizottság elızetesen hozzájárulását adta. 
Az Európai Parlamentet minden ilyen 
eltérésrıl értesíteni kell. 

 

Módosítás  212 

Rendeletre irányuló javaslat 
63 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti oktatási intézmények 
hálózata tagjainak sajátossága miatt – 
tudniillik ezek az egyedüli olyan 
testületek, amelyek sajátos jellemzıkkel és 
technikai kompetenciákkal rendelkeznek 
ahhoz, hogy kapcsolódó képzési 
tevékenységet folytassanak – e tagok az 
1268/201241/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 190. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjával összhangban 
pályázati felhívás nélkül kaphatnak 
támogatást. 

törölve 

_______________  
41HL L 362., 2012.12.31., 1. o.  

Indokolás 

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt. 
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Módosítás  213 

Rendeletre irányuló javaslat 
67 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Europolnál tárolt dokumentumokra 
az 1049/200143/EK rendeletet kell 
alkalmazni. 

(1) Az Europolnál tárolt összes 
adminisztratív dokumentumra az 
1049/200143/EK rendeletet kell 
alkalmazni. 

_______________ __________________ 
43 HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 43 HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 

 

Módosítás  214 

Rendeletre irányuló javaslat 
67 cikk – -3a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Europol közzéteszi honlapján az 
igazgatótanácsi tagok, a külsı és belsı 
szakértık listáját az érdekeltségi 
nyilatkozatukkal és az életrajzukkal 
együtt. Az igazgatótanács üléseinek 
jegyzıkönyvét rendszeresen 
nyilvánosságra kell hozni. Az Europol – 
figyelembe véve diszkréciós és titoktartási 
kötelezettségeit – átmenetileg vagy 
tartósan korlátozhatja a dokumentumok 
közzétételét, ha nyilvánosságra hozataluk 
veszélyezteti az Europolra háruló 
feladatok teljesítését. 

 

Módosítás  215 

Rendeletre irányuló javaslat 
67 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 67a. cikk 

 Elızetes értesítés és figyelmeztetı 
mechanizmus 

 A Bizottság figyelmeztetı rendszert 
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 HU 

aktivál, amennyiben komoly indokkal 
feltételezi, hogy az igazgatótanács 
esetlegesen olyan határozatokat hoz, 
amelyek nem felelnének meg az Europol 
megbízatásának, sértenék az uniós jogot, 
vagy ellentmondanának az uniós 
szakpolitikai céloknak. Ilyen esetekben a 
Bizottság hivatalosan felveti az ügyet az 
igazgatótanácsnál, és felkéri arra, hogy 
tekintsen el az adott határozat 
meghozatalától. Amennyiben az 
igazgatótanács nem teljesíti a kérést, a 
Bizottság a gyors reagálás érdekében 
hivatalos úton értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság 
felkérheti az igazgatótanácsot, hogy 
mindaddig ne hajtsa végre a vitatott 
határozatot, amíg az intézmények 
képviselıi le nem zárják a kérdés 
megvitatását. 

Indokolás 

Lásd az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált 

ügynökségekrıl szóló együttes nyilatkozatának 59. pontját. 

Módosítás  216 

Rendeletre irányuló javaslat 
70 cikk – 1 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának 
megkezdésétıl] számított öt éven belül, 
majd azt követıen ötévente értékelést 
rendel meg, hogy felmérje különösen az 
Europol és munkamódszereinek hatását, 
eredményességét és hatékonyságát. Az 
értékelés különösen azt vizsgálja meg, 
hogy kell-e esetleg módosítani az Europol 
célkitőzéseit, és milyen költségvetési 
vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.  

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának 
megkezdésétıl] számított öt éven belül, 
majd azt követıen ötévente értékelést 
rendel meg, hogy felmérje különösen az 
Europol és munkamódszereinek hatását, 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint a az Europol tevékenységeinek 
az Európai Parlament által a nemzeti 
parlamentekkel együtt végzett 
ellenırzésére szolgáló mechanizmusok 
mőködését. Az értékelés különösen azt 
vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg 
módosítani az Europol célkitőzéseit, és 
milyen költségvetési vonzatai lennének egy 
ilyen módosításnak.  
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 HU 

Indokolás 

Az értékelésre és felülvizsgálatra vonatkozó záradékot ki kell terjeszteni az Europol parlamenti 

ellenırzésével kapcsolatos mechanizmusokra is. 

 

Módosítás  217 

Rendeletre irányuló javaslat 
70 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság az értékelı jelentést és a 
jelentéssel kapcsolatos következtetéseit 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és 
az igazgatótanácsnak. 

(2) A Bizottság az értékelı jelentést és a 
jelentéssel kapcsolatos következtetéseit, 
továbbá – adott esetben – az e rendelet 
módosítására irányuló javaslatot 
továbbítja a közös parlamenti ellenırzı 
csoportnak, a nemzeti parlamenteknek, a 
Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. A 
Bizottság továbbá kérésre megadja az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
nemzeti parlamenteknek az értékeléssel 
kapcsolatos valamennyi egyéb 
információt. 

Indokolás 

Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az 

Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendı parlamenti ellenırzésre. E céllal 

jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenırzı csoport. 

 

Módosítás  218 

Rendeletre irányuló javaslat 
70 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Minden második ellenırzés alkalmával 
a Bizottság ugyancsak megvizsgálja az 
Europol által célkitőzése, megbízása és 
feladatai tekintetében elért eredményeket. 
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy az Europol fenntartása a kitőzött 
célok tekintetében már nem indokolt, 
javasolhatja e rendelet ennek megfelelı 
módosítását vagy hatályon kívül 
helyezését. 

(3) Minden második ellenırzés alkalmával 
a Bizottság ugyancsak megvizsgálja az 
Europol által célkitőzése, megbízása és 
feladatai tekintetében elért eredményeket. 
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy az Europol fenntartása a kitőzött 
célok tekintetében már nem indokolt, 
javasolhatja e rendelet ennek megfelelı 
módosítását vagy hatályon kívül helyezését 
rendes jogalkotási eljárás keretében. 
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 HU 

 

Módosítás  219 

Rendeletre irányuló javaslat 
73 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az 
általános jogutód valamennyi, a 
2009/371/IB határozattal létrehozott 
Europol és a 2005/681/IB határozattal 
létrehozott CEPOL által kötött szerzıdés, 
az általuk vállalt felelısség, és a 
megszerzett ingatlanok tekintetében. 

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az 
általános jogutód valamennyi, a 
2009/371/IB határozattal létrehozott 
Europol által kötött szerzıdés, az általa 
vállalt felelısség, és a megszerzett 
ingatlanok tekintetében. 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt. 

 

Módosítás  220 

Rendeletre irányuló javaslat 
73 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ez a rendelet nem érinti a 2005/681/IB 
határozat által létrehozott CEPOL által e 
rendelet hatályba lépése elıtt kötött 
megállapodások jogi érvényességét. 

törölve 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 

Módosítás  221 

Rendeletre irányuló javaslat 
73 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (3) bekezdéstıl eltérve, a 
2005/681/IB határozat alapján kötött 
székhely-megállapodás e rendelet 

törölve 
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alkalmazása megkezdésének napján 
megszőnik. 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 

Módosítás  222 

Rendeletre irányuló javaslat 
74 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A CEPOL igazgatótanácsa tagjainak a 
2005/681/IB határozat 10. cikke alapján 
megállapított hivatali ideje [e rendelet 
hatálybalépésének napján] jár le. 

törölve  

_ 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 

Módosítás  223 

Rendeletre irányuló javaslat 
74 cikk – 6 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az igazgatótanács kidolgozza a 67a. 
cikkben foglalt eljárást szabályozó 
részletes rendelkezéseket, és azokat 
jóváhagyásra benyújtja a Bizottsághoz.  

 

Módosítás  224 

Rendeletre irányuló javaslat 
75 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Hátralevı hivatali idejére a CEPOL törölve  
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2005/681/IB határozat 11. cikkének (1) 
bekezdése alapján kinevezett igazgatóját 
jelölik ki az Europol képzésért felelıs 
ügyvezetıigazgató-helyettes feladatainak 
ellátására. Szerzıdése egyéb feltételei 
változatlanok maradnak. Amennyiben a 
hivatali idı [e rendelet hatályba lépésének 
napja] után, de [e rendelet alkalmazása 
megkezdésének napja] elıtt jár le, hivatali 
idejét az e rendelet alkalmazásának 
idıpontjától számított egy évig 
automatikusan meg kell hosszabbítani. 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 

Módosítás  225 

Rendeletre irányuló javaslat 
76 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az e rendelet hatályba lépését követı 
három költségvetési évre az Europol 
mőködési kiadásokból évenként legalább 
8 millió EUR-t különítenek el a III. 
fejezetben leírt képzésre. 

törölve 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 

Módosítás  226 

Rendeletre irányuló javaslat 
77 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet a 2009/371/IB és 2005/681/IB 
határozatok helyébe lép, és hatályon kívül 
helyezi azokat. 

E rendelet a 2009/371/IB határozat 
helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azt. 

A hatályon kívül helyezett határozatokra 
való hivatkozásokat az erre a rendeletre 

A hatályon kívül helyezett határozatra 
való hivatkozásokat az erre a rendeletre 



 

 
 PE529.533/ 114 

 HU 

történı hivatkozásokként kell értelmezni. történı hivatkozásokként kell értelmezni. 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 
 

Módosítás  227 

Rendeletre irányuló javaslat 
78 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2009/371/IB határozatot és a 
2005/681/IB határozatot végrehajtó összes 
jogalkotási intézkedést e rendelet hatályba 
lépésének napjától kezdıdıen hatályon 
kívül kell helyezni. 

(1) A 2009/371/IB határozatot végrehajtó 
összes jogalkotási intézkedést e rendelet 
hatályba lépésének napjától kezdıdıen 
hatályon kívül kell helyezni. 

(2) Az Európai Rendırségi Hivatalt 
(Europol) létrehozó 2009/371/IB 
határozatot és a CEPOLT létrehozó 
2005/681/IB határozatot végrehajtó 
valamennyi nem jogalkotási intézkedés 
hatályban marad [e rendelet 
alkalmazásának megkezdıdése] után, 
kivéve, ha az Europol igazgatótanácsa e 
rendelet végrehajtása során másként 
határoz. 

(2) Az Európai Rendırségi Hivatalt 
(Europol) létrehozó 2009/371/IB 
határozatot végrehajtó valamennyi nem 
jogalkotási intézkedés hatályban marad [e 
rendelet alkalmazásának megkezdıdése] 
után, kivéve, ha az Europol 
igazgatótanácsa e rendelet végrehajtása 
során másként határoz. 

Indokolás 

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az elıadó úgy véli, hogy az 

Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie. 

 
 

Módosítás  228 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 27 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a nık és gyerekek szexuális zaklatása és 
szexuális kizsákmányolása. 

– személyek, különösen nık és gyerekek 
szexuális zaklatása és szexuális 
kizsákmányolása. 
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