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19.2.2014 A7-0096/229 

Amendement  229 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) 

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 

over de kwantiteit en kwaliteit van de 

informatie die door iedere lidstaat is 

verstrekt op grond van lid 5, onder a), en 

over de taakvervulling van de nationale 

eenheden. Het jaarlijkse verslag wordt 

toegezonden aan het Europees Parlement, 

de Raad, de Commissie en de nationale 

parlementen. 

10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op 

met betrekking tot de uitwisseling van 

informatie door iedere lidstaat op grond 

van lid 5, onder a), en over de 

taakvervulling van de nationale eenheden. 

Het verslag wordt door de raad van 

bestuur geanalyseerd om de wederzijdse 

samenwerking tussen Europol en de 

lidstaten voortdurend te verbeteren. Een 

samenvatting van het jaarlijkse verslag 

wordt toegezonden aan het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie en de 

nationale parlementen. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/230 

Amendement  230 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) 

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De verbindingsofficieren verlenen 

overeenkomstig hun nationale recht 

bijstand bij het uitwisselen van informatie 

tussen hun lidstaat en de 

verbindingsofficieren van andere lidstaten. 

De infrastructuur van Europol mag, in 

overeenstemming met het nationale recht, 

ook worden gebruikt voor bilaterale 

uitwisselingen die betrekking hebben op 

strafbare feiten die buiten de bevoegdheid 

van Europol vallen. 

4. De verbindingsofficieren verlenen 

overeenkomstig hun nationale recht 

bijstand bij het uitwisselen van informatie 

tussen hun lidstaat en de 

verbindingsofficieren van andere lidstaten, 

derde landen, organen van de EU of 

internationale organisaties. De 

infrastructuur van Europol mag, in 

overeenstemming met het nationale recht, 

ook worden gebruikt voor bilaterale 

uitwisselingen die betrekking hebben op 

strafbare feiten die buiten de bevoegdheid 

van Europol vallen. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/231 

Amendement  231 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) 

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De leden van de raad van bestuur 

worden benoemd op grond van hun 

ervaring met het besturen van organisaties 

uit de publieke of private sector en hun 

kennis van de samenwerking bij 

rechtshandhaving. 

2. De leden van de raad van bestuur zijn 

vooraanstaande politiechefs uit de 

lidstaten of personen die door elke lidstaat 

zijn benoemd op grond van hun ervaring 

met het besturen van politie-eenheden en 

hun kennis van politiële samenwerking. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/232 

Amendement  232 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) 

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 25 bis 

Privacyeffectbeoordeling 

1. Europol beoordeelt de effecten van de 

beoogde systemen en procedures voor de 

verwerking van persoonsgegevens op de 

bescherming van persoonsgegevens en 

stelt de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming hiervan in kennis. 

2. De beoordeling bevat een algemene 

beschrijving van de beoogde 

verwerkingen, een beoordeling van de 

risico's voor de rechten en vrijheden van 

betrokkenen, de maatregelen die worden 

beoogd om deze risico's te beperken, en de 

waarborgen, beveiligingsmaatregelen en 

mechanismen die de bescherming van 

persoonsgegevens verzekeren en 

waarborgen dat aan de bepalingen van 

deze verordening is voldaan, met 

inachtneming van de rechten en 

gerechtvaardigde belangen van de 

betrokkenen. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/233 

Amendement  233 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) 

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 1 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken, mag Europol 

persoonsgegevens verwerken van private 

partijen op voorwaarde dat deze zijn 

ontvangen via: 

1. Voor zover nodig voor de verrichting 

van zijn taken, mag Europol 

persoonsgegevens verwerken van private 

partijen. Europol mag de gegevens van 

private partijen rechtstreeks ontvangen 

als de nationale wetgeving die van 

toepassing is op de desbetreffende private 

partij de rechtstreekse overdracht van die 

gegevens aan de 

rechtshandhavingsautoriteiten toestaat. In 

dergelijke gevallen doet Europol alle 

informatie, in het bijzonder de 

persoonsgegevens, onverwijld toekomen 

aan de betrokken nationale eenheid. 

Wanneer de toepasselijke nationale 

wetgeving niet voorziet in een dergelijke 

rechtstreekse overdracht, kunnen 

persoonsgegevens enkel worden 

ontvangen op voorwaarde dat deze zijn 

ontvangen via: 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/234 

Amendement  234 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) 

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elke betrokkene die zijn rechten uit 

hoofde van dit artikel wil uitoefenen, kan 

daartoe in de lidstaat van zijn keuze zonder 

buitensporige kosten een verzoek indienen 

bij de daartoe aangewezen autoriteit van 

die lidstaat. Deze autoriteit geeft het 

verzoek onmiddellijk, en in ieder geval 

binnen een maand na ontvangst, door aan 

Europol. 

2. Elke betrokkene die zijn rechten uit 

hoofde van dit artikel wil uitoefenen, kan 

daartoe in de lidstaat van zijn keuze een 

verzoek indienen bij de daartoe 

aangewezen autoriteit van die lidstaat. 

Deze autoriteit geeft het verzoek 

onmiddellijk, en in ieder geval binnen een 

maand na ontvangst, door aan Europol. 

Or. en 

 

 


