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Amendement  235 

Cornelia Ernst 

namens de GUE/NGL-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 46 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toezicht door de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming 

Toezicht door de gemeenschappelijke 

toezichthoudende autoriteit 

1. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming is belast met het 

toezien op en het verzekeren van de 

toepassing van de bepalingen van deze 

verordening betreffende de bescherming 

van de fundamentele rechten en vrijheden 

van natuurlijke personen bij de verwerking 

van persoonsgegevens door Europol, 

alsmede voor het verstrekken van advies 

aan Europol en aan de betrokkenen inzake 

de verwerking van persoonsgegevens. 

Daartoe vervult hij de bij lid 2 opgedragen 

taken en oefent hij de bij lid 3 verleende 

bevoegdheden uit.  

1. Een onafhankelijke 

gemeenschappelijke toezichthoudende 

autoriteit, bestaande uit de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

en het gemeenschappelijk controleorgaan, 

is belast met het toezien op en het 

verzekeren van de toepassing van de 

bepalingen van deze verordening 

betreffende de bescherming van de 

fundamentele rechten en vrijheden van 

natuurlijke personen bij de verwerking van 

persoonsgegevens door Europol, alsmede 

voor het verstrekken van advies aan 

Europol en aan de betrokkenen inzake de 

verwerking van persoonsgegevens. Daartoe 

vervult zij de in lid 2 uiteengezette taken 

en oefent zij de bij lid 3 verleende 

bevoegdheden uit.  

 De gemeenschappelijke toezichthoudende 

autoriteit is samengesteld uit de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en ten hoogste twee 

leden of vertegenwoordigers van de 

onafhankelijke nationale controleorganen 

inzake gegevensbescherming van elke 

lidstaat. Die leden of vertegenwoordigers 
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beschikken over de noodzakelijke 

bekwaamheden en worden benoemd voor 

een periode van vijf jaar. Bij stemming 

beschikken de EDPS en elke delegatie 

over één stem. 

 Het gemeenschappelijk controleorgaan 

kiest uit zijn midden een voorzitter. 

 Bij de uitvoering van hun taken 

ontvangen de leden van het 

gemeenschappelijk controleorgaan geen 

instructies van andere organen. 

 Het gemeenschappelijk controleorgaan 

stelt met een twee derde meerderheid van 

zijn leden zijn reglement van orde vast. 

2. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming is ingevolge deze 

verordening belast met de volgende taken:  

2. De gemeenschappelijke 

toezichthoudende autoriteit is ingevolge 

deze verordening belast met de volgende 

taken:  

(a) klachten behandelen en onderzoeken en 

de betrokkene op de hoogte brengen van de 

conclusie binnen een redelijke termijn;  

(a) klachten behandelen en onderzoeken en 

de betrokkene op de hoogte brengen van de 

conclusie binnen een redelijke termijn;  

(b) onderzoek voeren op eigen initiatief of 

naar aanleiding van een klacht, en de 

betrokkene binnen een redelijke termijn op 

de hoogte brengen van de conclusie;  

(b) onderzoek voeren op eigen initiatief of 

naar aanleiding van een klacht, en de 

betrokkene binnen een redelijke termijn op 

de hoogte brengen van de conclusie;  

(c) toezien op en zorgen voor de toepassing 

door Europol van de bepalingen van deze 

verordening en andere wetten van de Unie 

met betrekking tot de bescherming van 

natuurlijke personen bij de verwerking van 

persoonsgegevens;  

(c) toezien op en zorgen voor de toepassing 

door Europol van de bepalingen van deze 

verordening en andere wetten van de Unie 

met betrekking tot de bescherming van 

natuurlijke personen bij de verwerking van 

persoonsgegevens;  

(d) Europol op eigen initiatief of naar 

aanleiding van een raadpleging adviseren 

over alles wat de verwerking van 

persoonsgegevens betreft, met name vóór 

het opstellen van interne regels betreffende 

de bescherming van fundamentele rechten 

en vrijheden bij de verwerking van 

persoonsgegevens;  

(d) Europol op eigen initiatief of naar 

aanleiding van een raadpleging adviseren 

over alles wat de verwerking van 

persoonsgegevens betreft, met name vóór 

het opstellen van interne regels betreffende 

de bescherming van fundamentele rechten 

en vrijheden bij de verwerking van 

persoonsgegevens;  

(e) de uitzonderingen, waarborgen, 

toestemmingen en voorwaarden waarvan 

sprake is in artikel 36, lid 4, vaststellen, 

motiveren en openbaar maken;  

(e) de uitzonderingen, waarborgen, 

toestemmingen en voorwaarden waarvan 

sprake is in artikel 36, lid 4, vaststellen, 

motiveren en openbaar maken;  
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(f) een register bijhouden van 

verwerkingsactiviteiten die op grond van 

artikel 42, lid 1, aan hem werden gemeld 

en op grond van artikel 42, lid 4, werden 

geregistreerd;  

(f) een register bijhouden van 

verwerkingsactiviteiten die op grond van 

artikel 42, lid 1, aan hem werden gemeld 

en op grond van artikel 42, lid 4, werden 

geregistreerd;  

(g) een voorafgaande controle uitvoeren 

van aan hem gemelde 

verwerkingsactiviteiten.  

(g) een voorafgaande controle uitvoeren 

van aan hem gemelde 

verwerkingsactiviteiten.  

3. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming mag ingevolge deze 

verordening:  

3. De gemeenschappelijke 

toezichthoudende autoriteit mag ingevolge 

deze verordening:  

(a) betrokkenen adviseren over de 

uitoefening van hun rechten;  

(a) betrokkenen adviseren over de 

uitoefening van hun rechten;  

(b) de zaak voorleggen aan Europol in het 

geval van een vermeende inbreuk op de 

bepalingen betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en, eventueel, 

voorstellen doen de inbreuk ongedaan te 

maken en de betrokkenen beter te 

beschermen;  

(b) de zaak voorleggen aan Europol in het 

geval van een vermeende inbreuk op de 

bepalingen betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en, eventueel, 

voorstellen doen de inbreuk ongedaan te 

maken en de betrokkenen beter te 

beschermen;  

(c) de inwilliging gelasten van verzoeken 

om uitoefening van bepaalde met die 

gegevens samenhangende rechten, wanneer 

die verzoeken, in strijd met de artikelen 39 

tot en met 40, zijn geweigerd;  

(c) de inwilliging gelasten van verzoeken 

om uitoefening van bepaalde met die 

gegevens samenhangende rechten, wanneer 

die verzoeken, in strijd met de artikelen 39 

tot en met 40, zijn geweigerd;  

(d) Europol waarschuwen of aanmanen;  (d) Europol waarschuwen of aanmanen;  

(e) de correctie, afscherming, uitwissing of 

vernietiging van alle gegevens bevelen 

wanneer ze in strijd met de bepalingen 

inzake de verwerking van 

persoonsgegevens zijn verwerkt, en de 

melding van dergelijke acties aan de derde 

partijen aan wie de gegevens zijn 

bekendgemaakt;  

(e) de correctie, afscherming, uitwissing of 

vernietiging van alle gegevens bevelen 

wanneer ze in strijd met de bepalingen 

inzake de verwerking van 

persoonsgegevens zijn verwerkt, en de 

melding van dergelijke acties aan de derde 

partijen aan wie de gegevens zijn 

bekendgemaakt;  

(f) een tijdelijk of definitief verbod op 

verwerking opleggen;  

(f) een tijdelijk of definitief verbod op 

verwerking opleggen;  

(g) de zaak voorleggen aan Europol en, 

indien nodig, het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie;  

(g) de zaak voorleggen aan Europol en, 

indien nodig, het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie;  

(h) de zaak voorleggen aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie 

overeenkomstig de in het Verdrag 

vastgestelde voorwaarden;  

(h) de zaak voorleggen aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie 

overeenkomstig de in het Verdrag 

vastgestelde voorwaarden;  
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(i) tussenkomen in procedures die 

aanhangig zijn gemaakt bij het Hof van 

Justitie van de Europese Unie.  

(i) tussenkomen in procedures die 

aanhangig zijn gemaakt bij het Hof van 

Justitie van de Europese Unie.  

4. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming is bevoegd:  

4. De gemeenschappelijke 

toezichthoudende autoriteit is bevoegd:  

(a) van Europol toegang te verkrijgen tot 

alle persoonsgegevens en alle informatie 

die hij nodigt heeft voor 

onderzoeksdoeleinden;  

(a) van Europol toegang te verkrijgen tot 

alle persoonsgegevens en alle informatie 

die hij nodigt heeft voor 

onderzoeksdoeleinden;  

(b) toegang verkrijgen tot de dienstruimten 

waar Europol zijn activiteiten uitvoert 

wanneer op redelijke gronden kan worden 

aangenomen dat een activiteit waarop deze 

verordening betrekking heeft, daar wordt 

uitgevoerd.  

(b) toegang te verkrijgen tot de 

dienstruimten waar Europol zijn 

activiteiten uitvoert wanneer op redelijke 

gronden kan worden aangenomen dat een 

activiteit waarop deze verordening 

betrekking heeft, daar wordt uitgevoerd.  

5. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming stelt een jaarverslag 

op over de controleactiviteiten met 

betrekking tot Europol. Dit verslag maakt 

onderdeel uit van het in artikel 48 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 bedoelde 

jaarverslag van de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming.  

5. De gemeenschappelijke 

toezichthoudende autoriteit stelt een 

jaarverslag op over de controleactiviteiten 

met betrekking tot Europol. Dit verslag 

kan samen met het in artikel 48 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 bedoelde 

jaarverslag van de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

worden gepubliceerd.  

6. De leden en de personeelsleden van de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming zijn gehouden aan 

de geheimhoudingsplicht conform 

artikel 69.  

6. De leden en de personeelsleden van de 

gemeenschappelijke toezichthoudende 

autoriteit zijn gehouden aan de 

geheimhoudingsplicht conform artikel 69.  

Or. en 

Motivering 

The current porposal does not guarantee a sufficient level of data protection given that it does 

not reflect the reality of the law enforcement data exchange model currently in place. The vast 

majority of personal data originates from the Member states and will eventually be sent back 

to the Member States. This reality necessitates an equal involvement of the national Data 

Protection Authorities (DPAs) with the European Data Protection Supervisor. The national 

DPAs as currently represented in the Joint Supervisory Body (JSB) of Europol have already 

got extensive experience in dealing with Euopols data exchange model, and it would be 

ludicrous to not take advantage of their long-standing experience. Also, the EDPS mandate 

does not entail the same far-reaching intervention and inquiry powers that the JSB has. In 

sum, to guarantee the highest possible protection of personal data, it is primoridal that both 
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the national DPAs and the EDPS are involved on equal footing. This is best done by creating 

a Joint Supervisory Authority. 
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19.2.2014 A7-0096/236 

Amendement  236 

Cornelia Ernst 

namens de GUE/NGL-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 53 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Parlementaire controle  Gezamenlijke parlementaire controle  

1. De voorzitter van de raad van bestuur 

en de uitvoerend directeur verschijnen 

desgevraagd voor het Europees Parlement, 

in aanwezigheid van vertegenwoordigers 

van de nationale parlementen, met 

inachtneming van de zwijg- en 

geheimhoudingsplicht, aangelegenheden 

in verband met Europol te bespreken.  

1. Het mechanisme voor de controle op de 

activiteiten van Europol door het Europees 

Parlement, samen met de nationale 

parlementen, neemt de vorm aan van een 

gespecialiseerde gezamenlijke 

parlementaire controlegroep die wordt 

opgericht binnen de bevoegde commissie 

van het Europees Parlement en bestaat uit 

de gewone leden van de bevoegde 

commissie van het Europees Parlement en 

één vertegenwoordiger van de bevoegde 

commissie van het nationale parlement 

van elke lidstaat en een plaatsvervanger. 

Lidstaten met een parlementair 

tweekamerstelsel kunnen worden 

vertegenwoordigd door een 

vertegenwoordiger van elke kamer.  

2. De parlementaire controle door het 

Europees Parlement, in samenwerking met 

de nationale parlementen, op de 

activiteiten van Europol wordt 

uitgeoefend overeenkomstig deze 

verordening. 

2. De gezamenlijke parlementaire 

controlegroep vergadert ter zetel van het 

Europees Parlement en wordt 

bijeengeroepen door de voorzitter van de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement. De vergaderingen worden 

gezamenlijk voorgezeten door de 

voorzitter van de bevoegde commissie van 

het Europees Parlement en een 

vertegenwoordiger van het nationale 
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parlement van de lidstaat die op dat 

moment fungerend voorzitter is van de 

Raad. 

 3. De gezamenlijke parlementaire 

controlegroep ziet toe op de toepassing 

van de bepalingen van deze verordening, 

met name wat hun gevolgen voor de 

grondrechten en de fundamentele 

vrijheden van natuurlijke personen 

betreft. 

 4. Hiertoe beschikt de gezamenlijke 

parlementaire controlegroep over de 

volgende bevoegdheden: 

 a) zij kan de voorzitter van de raad van 

bestuur, de uitvoerend directeur en een 

vertegenwoordiger van de Commissie 

oproepen om te verschijnen voor de 

gezamenlijke parlementaire controlegroep 

om, indien gepast, met inachtneming van 

de zwijg- en geheimhoudingsplicht, 

aangelegenheden in verband met Europol 

te bespreken. De groep kan beslissen 

andere relevante personen op haar 

vergaderingen uit te nodigen, indien 

gepast; 

 b) zij kan de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming ten minste één 

keer per jaar oproepen om te verschijnen 

voor de gezamenlijke parlementaire 

controlegroep om, indien gepast, met 

inachtneming van de zwijg- en 

geheimhoudingsplicht, aangelegenheden 

betreffende de bescherming van de 

grondrechten en de fundamentele 

vrijheden van natuurlijke personen, en in 

het bijzonder de bescherming van 

gegevens, in verband met de werking van 

Europol te bespreken; 

 c) zij heeft de bevoegdheid om op eigen 

initiatief of naar aanleiding van een 

klacht onderzoeken in te stellen, en om 

binnen een redelijke termijn aan het 

Europees Parlement en het publiek 

verslag uit te brengen over de uitkomst; 

 d) zij kan voorstellen formuleren om 



 

AM\1020449NL.doc  PE529.533v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

inbreuken in de uitvoering van deze 

verordening ongedaan te maken teneinde 

de bescherming van de grondrechten en 

de fundamentele vrijheden te handhaven; 

 e) zij kan de raad van bestuur opdracht 

geven de uitvoerend directeur uit zijn 

ambt te ontheffen wanneer bij het toezicht 

op deze verordening voortdurende 

onregelmatigheden zijn vastgesteld en de 

voorstellen om die inbreuken ongedaan te 

maken en om de bescherming van de 

grondrechten en de fundamentele 

vrijheden te verbeteren, niet op passende 

wijze ten uitvoer zijn gelegd; 

 f) zij stemt in met het jaarlijkse 

ontwerpwerkprogramma overeenkomstig 

artikel 15; 

 g) zij stemt in met de benoeming van de 

uitvoerend directeur; 

 h) indien er onregelmatigheden bij de 

toepassing van deze verordening zijn 

vastgesteld en niet ongedaan zijn gemaakt 

overeenkomstig artikel 53, lid 4, kan zij de 

zaak voorleggen aan het Hof van Justitie 

van de Europese Unie overeenkomstig de 

in het Verdrag vastgestelde voorwaarden; 

 i) zij kan toegang krijgen tot de gebouwen 

van Europol om de toepassing van deze 

verordening volledig te controleren, zoals 

vastgelegd in dit artikel. 

 5. Om de uitoefening van haar 

bevoegdheden te vergemakkelijken 

worden de volgende documenten 

voorgelegd aan en besproken tijdens de 

vergaderingen van de gezamenlijke 

parlementaire controlegroep: 

 - de in artikel 15 bedoelde jaarlijkse en 

meerjarige ontwerpwerkprogramma’s; 

 - het in artikel 14 bedoelde 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag over de activiteiten van 

Europol; 

 - het in artikel 46 bedoelde jaarverslag 

van de Europese Toezichthouder voor 
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gegevensbescherming over de 

controleactiviteiten met betrekking tot 

Europol; 

 - het in artikel 70 bedoelde door de 

Commissie opgestelde evaluatieverslag 

inzake de effectiviteit en doelmatigheid 

van Europol. 

 6. De volgende personen verschijnen 

desgevraagd voor de gezamenlijke 

parlementaire controlegroep: 

 - de geselecteerde kandidaten voor de in 

artikel 56, lid 2, bedoelde functie van 

uitvoerend directeur; 

 - de uitvoerend directeur van wie de 

ambtstermijn naar verwachting wordt 

verlengd, zoals bepaald in artikel 56, lid 5; 

 - de uitvoerend directeur, om verslag uit te 

brengen over de uitoefening van zijn 

taken. 

 De voorzitter van de raad van bestuur 

informeert de gezamenlijke parlementaire 

controlegroep alvorens de uitvoerend 

directeur uit zijn functie te ontheffen, 

alsmede over de redenen of grondslagen 

voor dit besluit. 

 7. Het Europees Parlement past zijn 

reglement aan, teneinde zich te schikken 

naar zijn bevoegdheden uit hoofde van 

deze verordening.  

3. Behalve de in deze verordening 

opgenomen verplichtingen van informatie 

en raadpleging legt Europol aan het 

Europees Parlement en de nationale 

parlementen ter informatie en rekening 

houdend met de zwijg- en 

geheimhoudingsplicht het volgende over: 

8. Daarnaast legt Europol aan de 

gezamenlijke parlementaire controlegroep 

ter informatie en, indien gepast, rekening 

houdend met de zwijg- en 

geheimhoudingsplicht het volgende over: 

(a) dreigingsevaluaties, strategische 

analyses en algemene situatieverslagen met 

betrekking tot het doel van Europol, 

alsmede de resultaten van studies en 

evaluaties die door Europol zijn gelast;  

(a) dreigingsevaluaties, strategische 

analyses en algemene situatieverslagen met 

betrekking tot het doel van Europol, 

alsmede de resultaten van studies en 

evaluaties die door Europol zijn gelast; 

(b) de werkafspraken die op grond van 

artikel 31, lid 1, zijn vastgesteld.  

(b) de werkafspraken die op grond van 

artikel 31, lid 1, zijn vastgesteld. 
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 6. De gezamenlijke parlementaire 

controlegroep mag alle voor de vervulling 

van zijn taken relevante documenten 

opvragen, onderhevig aan Verordening 

(EG) nr. 1049/2001
1bis

 en de regels 

betreffende de behandeling van 

vertrouwelijke informatie door het 

Europees Parlement. 

 7. De gezamenlijke parlementaire 

controlegroep kan een overzicht van de 

conclusies inzake de controleactiviteiten 

met betrekking tot Europol opstellen voor 

het Europees Parlement. 

 ______________ 

 1 bis 
 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

30 mei 2001 inzake de toegang van het 

publiek tot documenten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie. 

Or. en 

 

 


