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Amendamentul 235 

Cornelia Ernst 

în numele Grupului GUE/NGL 
Raport A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol)  
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 46 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Controlul exercitat de Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor 

Controlul exercitat de Autoritatea comună 
de control 

(1) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor răspunde de monitorizarea și 
asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului 
regulament referitoare la protecția 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către Europol, precum și de consilierea 
Europol și a persoanelor vizate cu privire la 
toate aspectele care se referă la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. În acest scop, 
aceasta îndeplinește îndatoririle prevăzute 
la alineatul (2) și exercită competențele 
acordate la alineatul (3).  

(1) O Autoritate independentă comună de 
control, alcătuită din Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor și din 
organismul comun de control răspunde de 
monitorizarea și asigurarea aplicării 
dispozițiilor prezentului regulament 
referitoare la protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
Europol, precum și de consilierea Europol 
și a persoanelor vizate cu privire la toate 
aspectele care se referă la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. În acest scop, 
aceasta îndeplinește îndatoririle prevăzute 
la alineatul (2) și exercită competențele 
acordate la alineatul (3).  

 Organismul comun de control este 
alcătuit din Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și din maximum doi 
membri sau reprezentanți ai autorităților 
naționale independente de protecție a 
datelor din fiecare stat membru. 
Respectivii membri sau reprezentanți 
posedă abilitățile necesare și sunt numiți 
pentru o perioadă de cinci ani. AEPD și 
fiecare delegație are dreptul la un singur 
vot. 
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 Organismul comun de control își alege un 
președinte din rândul membrilor săi. 

 În exercitarea atribuțiilor care le revin, 
membrii organismului comun de control 
nu primesc instrucțiuni din partea 
niciunui alt organism. 

 Organismul comun de control își adoptă 
propriul regulament de procedură cu o 
majoritate de două treimi din membrii săi. 

(2) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor are următoarele 
îndatoriri, în temeiul prezentului 
regulament:  

(2) Autoritatea comună de control are 
următoarele îndatoriri, în temeiul 
prezentului regulament:  

(a) de a primi plângeri, de a investiga cazul 
semnalat și de a informa persoana vizată cu 
privire la soluționarea plângerii într-un 
termen rezonabil;  

(a) de a primi plângeri, de a investiga cazul 
semnalat și de a informa persoana vizată cu 
privire la soluționarea plângerii într-un 
termen rezonabil;  

(b) de a efectua investigații fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei plângeri, și de a 
informa persoana vizată cu privire la 
soluționarea plângerii într-un termen 
rezonabil;  

(b) de a efectua investigații fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei plângeri, și de a 
informa persoana vizată cu privire la 
soluționarea plângerii într-un termen 
rezonabil;  

(c) de a monitoriza și de a asigura aplicarea 
de către Europol a dispozițiilor prezentului 
regulament și ale oricărui alt act al Uniunii 
care se referă la protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal;  

(c) de a monitoriza și de a asigura aplicarea 
de către Europol a dispozițiilor prezentului 
regulament și ale oricărui alt act al Uniunii 
care se referă la protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal;  

(d) de a consilia Europol, fie din proprie 
inițiativă, fie ca răspuns la o consultare, cu 
privire la toate aspectele care au legătură 
cu prelucrarea datelor cu caracter personal, 
în special înainte de elaborarea de norme 
interne referitoare la protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal;  

(d) de a consilia Europol, fie din proprie 
inițiativă, fie ca răspuns la o consultare, cu 
privire la toate aspectele care au legătură 
cu prelucrarea datelor cu caracter personal, 
în special înainte de elaborarea de norme 
interne referitoare la protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal;  

(e) de a stabili, de a motiva și de a face 
publice exceptările, garanțiile, autorizările 
și condițiile menționate la articolul 36 
alineatul (4);  

(e) de a stabili, de a motiva și de a face 
publice exceptările, garanțiile, autorizările 
și condițiile menționate la articolul 36 
alineatul (4);  

(f) de a ține un registru al operațiunilor de 
prelucrare care i-au fost notificate în 
temeiul articolului 42 alineatul (1) și 

(f) de a ține un registru al operațiunilor de 
prelucrare care i-au fost notificate în 
temeiul articolului 42 alineatul (1) și 
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înregistrate în conformitate cu articolul 42 
alineatul (4);  

înregistrate în conformitate cu articolul 42 
alineatul (4);  

(g) de a efectua o verificare prealabilă a 
prelucrării care i-a fost notificată.  

(g) de a efectua o verificare prealabilă a 
prelucrării care i-a fost notificată.  

(3) În temeiul prezentului regulament, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor poate:  

(3) În temeiul prezentului regulament, 
Autoritatea comună de control poate:  

(a) să consilieze persoanele vizate cu 
privire la exercitarea drepturilor lor;  

(a) să consilieze persoanele vizate cu 
privire la exercitarea drepturilor lor;  

(b) să sesizeze Europol în cazul unei 
presupuse încălcări a dispozițiilor care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal și, dacă este necesar, să 
facă propuneri pentru remedierea încălcării 
și pentru îmbunătățirea protecției 
persoanelor vizate;  

(b) să sesizeze Europol în cazul unei 
presupuse încălcări a dispozițiilor care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal și, dacă este necesar, să 
facă propuneri pentru remedierea încălcării 
și pentru îmbunătățirea protecției 
persoanelor vizate;  

(c) să dispună să se dea curs cererilor de 
exercitare a anumitor drepturi în legătură 
cu datele, în cazul în care astfel de cereri 
au fost refuzate cu încălcarea articolelor 39 
și 40;  

(c) să dispună să se dea curs cererilor de 
exercitare a anumitor drepturi în legătură 
cu datele, în cazul în care astfel de cereri 
au fost refuzate cu încălcarea articolelor 39 
și 40;  

(d) să adreseze Europol avertismente sau 
mustrări;  

(d) să adreseze Europol avertismente sau 
mustrări;  

(e) să dispună rectificarea, blocarea, 
ștergerea sau distrugerea tuturor datelor în 
cazul în care acestea au fost prelucrate cu 
încălcarea dispozițiilor care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
notificarea unor astfel de acțiuni părților 
terțe cărora le-au fost divulgate datele;  

(e) să dispună rectificarea, blocarea, 
ștergerea sau distrugerea tuturor datelor în 
cazul în care acestea au fost prelucrate cu 
încălcarea dispozițiilor care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
notificarea unor astfel de acțiuni părților 
terțe cărora le-au fost divulgate datele;  

(f) să interzică temporar sau definitiv 
prelucrarea;  

(f) să interzică temporar sau definitiv 
prelucrarea;  

(g) să sesizeze Europol și, dacă este 
necesar, Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia;  

(g) să sesizeze Europol și, dacă este 
necesar, Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia;  

(h) să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene în condițiile prevăzute de tratat;  

(h) să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene în condițiile prevăzute de tratat;  

(i) să intervină în acțiunile introduse în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

(i) să intervină în acțiunile introduse în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

(4) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor are competența:  

(4) Organismul comun de control are 
competența:  

(a) de a obține de la Europol acces la toate (a) de a obține de la Europol acces la toate 
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datele cu caracter personal și la toate 
informațiile necesare pentru investigațiile 
sale;  

datele cu caracter personal și la toate 
informațiile necesare pentru investigațiile 
sale;  

(b) de a obține acces la orice sediu în care 
Europol își desfășoară activitatea atunci 
când există motive întemeiate pentru a 
presupune că în sediul respectiv se 
efectuează o activitate care face obiectul 
prezentului regulament.  

(b) de a obține acces la orice sediu în care 
Europol își desfășoară activitatea atunci 
când există motive întemeiate pentru a 
presupune că în sediul respectiv se 
efectuează o activitate care face obiectul 
prezentului regulament.  

(5) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor elaborează un raport 
anual privind activitățile de supraveghere 
referitoare la Europol. Raportul face parte 
din raportul anual al Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor menționat la 
articolul 48 din Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001.  

(5) Organismul comun de control 
elaborează un raport anual privind 
activitățile de supraveghere referitoare la 
Europol. Raportul poate fi publicat 
împreună cu raportul anual al Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor 
menționat la articolul 48 din Regulamentul 
(CE) nr. 45/2001.  

(6) Membrii și personalul Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor sunt 
supuși obligației de confidențialitate, în 
conformitate cu articolul 69.  

(6) Membrii și personalul Autorității 
comune de control sunt supuși obligației 
de confidențialitate, în conformitate cu 
articolul 69.  

Or. en 

Justificare 

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 

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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Propunere de regulament 

Articolul 53 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Controlul parlamentar  Controlul parlamentar mixt  

(1) Președintele Consiliului de 
administrație și directorul executiv se 
prezintă în fața Parlamentului European, 
împreună cu parlamentele naționale, la 
cererea acestora, pentru a discuta aspecte 
care se referă la Europol, ținând cont de 
obligațiile de discreție și confidențialitate.  

(1) Mecanismul de control al activităților 
Europol de către Parlamentul European 
împreună cu parlamentele naționale, ia 
forma unui grup mixt de control 
parlamentar, care se înființează în cadrul 
comisiei competente a Parlamentului 
European, din care vor face parte membri 
titulari ai comisiei competente a 
Parlamentului European și un 
reprezentant al comisiei competente din 
cadrul parlamentului național al fiecărui 
stat membru și un membru supleant. 
Statele membre cu sisteme parlamentare 
bicamerale pot fi reprezentate de un 
reprezentant din fiecare cameră.  

(2) Controlul parlamentar asupra 
activităților Europol, exercitat de 
Parlamentul European împreună cu 
parlamentele naționale, se efectuează în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. 

(2) Reuniunile grupului mixt de control 
parlamentar se convoacă întotdeauna în 
sediile Parlamentului European de către 
președintele comisiei competente a 
Parlamentului European. Reuniunile 
sunt coprezidate de președintele comisiei 
competente a Parlamentului European și 
de reprezentantul parlamentului național 
al statului membru care deține președinția 
prin rotație a Consiliului. 

 (3) Grupul mixt de control parlamentar 
monitorizează aplicarea dispozițiilor 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește impactul lor asupra drepturilor 
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și libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice. 

 (4) În acest scop, Grupul mixt de control 
parlamentar are următoarele competențe: 

 (a) poate convoca pe președintele 
Consiliului de administrație, pe directorul 
executiv și pe un reprezentant al Comisiei 
în fața Grupului mixt de control 
parlamentar pentru a discuta aspecte 
legate de Europol, ținând cont, dacă este 
cazul, de obligațiile de discreție și 
confidențialitate. Dacă este cazul, Grupul 
poate decide să invite la reuniunile sale și 
alte persoane pertinente. 

 (b) poate convoca Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor în fața Grupului 
mixt de control parlamentar cel puțin o 
dată pe an pentru a discuta chestiuni 
legate de protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice și, în special, de protecția datelor cu 
caracter personal în ceea ce privește 
operațiile Europol, ținând cont, dacă este 
cazul, de obligațiile de discreție și 
confidențialitate; 

 (c) are competența de a efectua 
investigații fie din proprie inițiativă, fie pe 
baza unei plângeri și de a informa 
Parlamentul European și publicul cu 
privire la rezultatul acesteia într-un 
termen rezonabil; 

 (d) poate formula propuneri pentru 
remedierea încălcărilor prezentului 
regulament pentru a susține protecția 
drepturilor și a libertăților fundamentale; 

 (e) poate solicita Consiliului de 
administrație demiterea din funcție a 
directorului executiv dacă în cadrul 
monitorizării aplicării prezentului 
regulament sunt depistate nereguli 
persistente iar propunerile de remediere a 
acestor încălcări și de îmbunătățire a 
protecției drepturilor și libertăților 
fundamentale nu au fost implementate în 
mod adecvat; 
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 (f) aprobă proiectul programului de lucru 
anual în conformitate cu articolul 15; 

 (g) aprobă numirea directorului executiv; 

 (h) în cazurile în care au fost depistate 
nereguli în aplicarea prezentului 
regulament iar acestea nu au fost 
remediate în conformitate cu articolul 53 
alineatul (4), poate aduce chestiunea în 
fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 
în condițiile prevăzute de tratat; 

 (i) poate obține acces la sediile Europol 
pentru a monitoriza pe deplin aplicarea 
prezentului regulament, conform 
prevederilor prezentului articol. 

 (5) Pentru a înlesni exercitarea 
competențelor sale, următoarele 
documente sunt prezentate și dezbătute în 
cadrul reuniunilor Grupului mixt de 
control parlamentar: 

 - proiectele programelor de lucru anuale 
și multianuale menționate la articolul 15; 

 - raportul anual de activitate consolidat 
privind activitățile Europol prevăzut la 
articolul 14; 

 - raportul anual al Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor privind 
activitățile de monitorizare ale Europol 
menționate la articolul 46; 

 - raportul de evaluare redactat de Comisie 
pentru analizarea eficacității și eficienței 
Europol menționat la articolul 70. 

 (6) Următoarele persoane se prezintă în 
fața Grupului mixt de control 
parlamentar la cererea acestuia: 

 - candidații selecționați pentru postul de 
director executiv, menționați la articolul 
56 alineatul (2); 

 - directorul executiv, al cărui mandat se 
prevede a fi prelungit, conform 
prevederilor articolului 56 alineatul (5); 

 - directorul executiv, pentru a raporta în 
legătură cu îndeplinirea sarcinilor. 
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 Președintele consiliului de administrație 
informează Grupul mixt de control 
parlamentar înainte de demiterea 
directorului executiv din funcție și indică 
motivele luării acestei decizii. 

 (7) Parlamentul European adoptă 
propriul său Regulament de procedură 
pentru a respecta competențele pe care i le 
conferă prezentul regulament.  

(3) În plus față de obligațiile de informare 
și consultare prevăzute în prezentul 
regulament, Europol transmite 
Parlamentului European și parlamentelor 
naționale, ținând cont de obligațiile de 
discreție și confidențialitate, cu titlu 
informativ: 

(8) În plus, Europol transmite Grupului 
mixt de control parlamentar, ținând cont, 
dacă este cazul, de obligațiile de discreție 
și confidențialitate, cu titlu informativ 

(a) evaluări privind amenințările, analize 
strategice și rapoarte generale asupra 
situației referitoare la obiectivul Europol, 
precum și rezultatele studiilor și ale 
evaluărilor comandate de Europol;  

(a) evaluări privind amenințările, analize 
strategice și rapoarte generale asupra 
situației referitoare la obiectivul Europol, 
precum și rezultatele studiilor și ale 
evaluărilor comandate de Europol; 

(b) acordurile de lucru adoptate în temeiul 
articolului 31 alineatul (1).  

(b) acordurile de lucru adoptate în temeiul 
articolului 31 alineatul (1). 

 (6) Grupul mixt de control parlamentar 
poate solicita orice documente pertinente 
necesare îndeplinirii sarcinilor sale, sub 
rezerva dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 1049/20011a, precum și a normelor 
care reglementează tratamentul 
informațiilor confidențiale de către 
Parlamentul European. 

 (7) Grupul mixt de control parlamentar 
poate elabora concluzii de sinteză privind 
activitățile de supraveghere referitoare la 
Europol destinate Parlamentului European. 

 ______________ 

 1aRaportul Consiliului privind aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei. 

Or. en 
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