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19.2.2014 A7-0096/235 

Predlog spremembe  235 
Cornelia Ernst 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0096/2014 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 46 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nadzor, ki ga izvaja evropski nadzornik za 
varstvo podatkov 

Nadzor, ki ga izvaja skupni nadzorni 
organ 

1.  Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov je odgovoren za spremljanje in 
zagotavljanje uporabe določb te uredbe v 
zvezi z varstvom temeljnih pravic in 
svoboščin fizičnih oseb, kar zadeva 
obdelavo osebnih podatkov s strani 
Europola, ter svetovanje Europolu in 
osebam, na katere se podatki nanašajo, o 
vseh zadevah, povezanih z obdelavo 
osebnih podatkov. Zato izpolnjuje 
dolžnosti iz odstavka 2 in izvaja 
pooblastila iz odstavka 3.  

1. Neodvisni skupni nadzorni organ, ki 

obsega evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov in skupni nadzorni organ, je 
odgovoren za spremljanje in zagotavljanje 
uporabe določb te uredbe v zvezi z 
varstvom temeljnih pravic in svoboščin 
fizičnih oseb, kar zadeva obdelavo osebnih 
podatkov s strani Europola, ter svetovanje 
Europolu in osebam, na katere se podatki 
nanašajo, o vseh zadevah, povezanih z 
obdelavo osebnih podatkov. V ta namen 
izpolnjuje dolžnosti iz odstavka 2 in izvaja 
pooblastila iz odstavka 3.  

 Skupni nadzorni organ sestavljajo 

evropski nadzornik za varstvo podatkov in 

po največ dva člana ali predstavnika 

neodvisnih nacionalnih nadzornih 

organov za varstvo podatkov iz vsake 

države članice. Ti člani ali predstavniki 

imajo potrebne sposobnosti in so 

imenovani za obdobje petih let. Evropski 

nadzornik za varstvo podatkov in vsaka 

delegacija imajo po en glas. 

 Skupni nadzorni organ izbere za 

predsednika enega od svojih članov. 

 Pri opravljanju svojih nalog člani 

skupnega nadzornega organa ne 
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prejemajo navodil drugih organov. 

 Skupni nadzorni organ sprejme svoj 

poslovnik z dvotretjinsko večino svojih 

članov. 

2.  Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov ima v skladu s to uredbo 
naslednje dolžnosti:  

2.  Skupni nadzorni organ ima v skladu s 
to uredbo naslednje dolžnosti:  

(a) obravnava in preiskuje pritožbe ter o 
izidu v razumnem roku obvesti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki;  

(a) obravnava in preiskuje pritožbe ter o 
izidu v razumnem roku obvesti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki;  

(b) opravlja poizvedbe na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe in o izidu v razumnem 
roku obvesti posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki;  

(b) opravlja poizvedbe na lastno pobudo ali 
na podlagi pritožbe in o izidu v razumnem 
roku obvesti posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki;  

(c) spremlja in zagotavlja, da Europol pri 
obdelavi osebnih podatkov uporablja 
določbe te uredbe in druge akte Unije v 
zvezi z varstvom fizičnih oseb;  

(c) spremlja in zagotavlja, da Europol pri 
obdelavi osebnih podatkov uporablja 
določbe te uredbe in druge akte Unije v 
zvezi z varstvom fizičnih oseb;  

(d) bodisi na lastno pobudo ali v odgovor 
na posvetovanje svetuje Europolu o vseh 
zadevah v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov, predvsem preden Europol 
sestavi notranji pravilnik o varstvu 
temeljnih pravic in svoboščin pri obdelavi 
osebnih podatkov;  

(d) bodisi na lastno pobudo ali v odgovor 
na posvetovanje svetuje Europolu o vseh 
zadevah v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov, predvsem preden Europol 
sestavi notranji pravilnik o varstvu 
temeljnih pravic in svoboščin pri obdelavi 
osebnih podatkov;  

(e) določa, utemeljuje in objavlja izjeme, 
zaščitne ukrepe, dovoljenja in pogoje iz 
člena 36(4);  

(e) določa, utemeljuje in objavlja izjeme, 
zaščitne ukrepe, dovoljenja in pogoje iz 
člena 36(4);  

(f) vodi katalog postopkov obdelave, o 
katerih je uradno obveščen na podlagi 
člena 42(1) in ki so zabeleženi v skladu s 
členom 42(4);  

(f) vodi katalog postopkov obdelave, o 
katerih je uradno obveščen na podlagi 
člena 42(1) in ki so zabeleženi v skladu s 
členom 42(4);  

(g) izvaja predhodno preverjanje obdelave, 
o kateri je uradno obveščen.  

(g) izvaja predhodno preverjanje obdelave, 
o kateri je uradno obveščen.  

3.  Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov lahko v skladu s to uredbo:  
3.  Skupni nadzorni organ lahko v skladu 
s to uredbo:  

(a) posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, svetuje pri uveljavljanju 
njihovih pravic;  

(a) posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, svetuje pri uveljavljanju 
njihovih pravic;  

(b) zadevo predloži Europolu v primeru 
domnevne kršitve določb, ki urejajo 

(b) zadevo predloži Europolu v primeru 
domnevne kršitve določb, ki urejajo 
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obdelavo osebnih podatkov, in po potrebi 
poda predloge za odstranitev te kršitve in 
za izboljšanje varstva posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;  

obdelavo osebnih podatkov, in po potrebi 
poda predloge za odstranitev te kršitve in 
za izboljšanje varstva posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;  

(c) odredi, da se zahtevkom po izvajanju 
določenih pravic v zvezi s podatki ugodi, 
kadar so bili taki zahtevki zavrnjeni kot 
kršitev členov 39 in 40;  

(c) odredi, da se zahtevkom po izvajanju 
določenih pravic v zvezi s podatki ugodi, 
kadar so bili taki zahtevki zavrnjeni kot 
kršitev členov 39 in 40;  

(d) opozarja ali opominja Europol;  (d) opozarja ali opominja Europol;  

(e) odredi popravo, blokiranje, izbris ali 
uničenje vseh podatkov, kadar so bili 
obdelani s kršitvijo določb, ki urejajo 
obdelavo osebnih podatkov, in uradno 
obvestilo o takih dejanjih tretjim strankam, 
ki so jim bili posredovani podatki;  

(e) odredi popravo, blokiranje, izbris ali 
uničenje vseh podatkov, kadar so bili 
obdelani s kršitvijo določb, ki urejajo 
obdelavo osebnih podatkov, in uradno 
obvestilo o takih dejanjih tretjim strankam, 
ki so jim bili posredovani podatki;  

(f) naloži začasno ali dokončno prepoved 
obdelave;  

(f) naloži začasno ali dokončno prepoved 
obdelave;  

(g) zadevo predloži Europolu in po potrebi 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji;  

(g) zadevo predloži Europolu in po potrebi 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji;  

(h) zadevo predloži Sodišču Evropske unije 
pod pogoji, predvidenimi v Pogodbi;  

(h) zadevo predloži Sodišču Evropske unije 
pod pogoji, predvidenimi v Pogodbi;  

(i) posreduje v tožbah, vloženih na Sodišču 
Evropske unije.  

(i) posreduje v tožbah, vloženih na Sodišču 
Evropske unije.  

4.  Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov je pooblaščen:  
4.  Skupni nadzorni organ je pooblaščen:  

(a) da pridobi od Europola dostop do vseh 
osebnih podatkov in do vseh informacij, 
potrebnih za njegove poizvedbe;  

(a) da pridobi od Europola dostop do vseh 
osebnih podatkov in do vseh informacij, 
potrebnih za njegove poizvedbe;  

(b) da pridobi dostop do vseh prostorov, v 
katerih Europol izvaja svoje dejavnosti, če 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da se 
tam opravlja dejavnost, ki jo zajema ta 
uredba.  

(b) da pridobi dostop do vseh prostorov, v 
katerih Europol izvaja svoje dejavnosti, če 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da se 
tam opravlja dejavnost, ki jo zajema ta 
uredba.  

5.  Evropski nadzornik za varstvo 

podatkov pripravi letno poročilo o 
nadzornih dejavnostih v zvezi z 
Europolom. To poročilo je del letnega 
poročila evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov iz člena 48 Uredbe (ES) 
št. 45/2001.  

5.  Skupni nadzorni organ pripravi letno 
poročilo o nadzornih dejavnostih v zvezi z 
Europolom. To poročilo se lahko objavi 
skupaj z letnim poročilom evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov iz člena 48 
Uredbe (ES) št. 45/2001.  

6.  Člane in uslužbence urada evropskega 6.  Člane in uslužbence skupnega 
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nadzornika za varstvo podatkov zavezuje 
obveznost varovanja tajnosti v skladu s 
členom 69.  

nadzornega organa zavezuje obveznost 
varovanja tajnosti v skladu s členom 69.  

Or. en 

Obrazložitev 

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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19.2.2014 A7-0096/236 

Predlog spremembe  236 
Cornelia Ernst 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0096/2014 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 53 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Parlamentarni nadzor  Skupni parlamentarni nadzor  

1.  Predsednik upravnega odbora in 

izvršni direktor nastopita pred Evropskim 

parlamentom, skupaj z nacionalnimi 
parlamenti, na njihovo zahtevo, da bi 
razpravljali o zadevah v zvezi z 

Europolom, pri čemer se upošteva 

obveznost nerazkrivanja in varovanja 

tajnosti.  

1. Mehanizem za nadzor dejavnosti 

Europola, ki ga izvaja Evropski parlament 
skupaj z nacionalnimi parlamenti, oblikuje 
specializirana skupina za skupni 

parlamentarni nadzor. Ustanovi se v 

pristojnem odboru Evropskega 

parlamenta in je sestavljena iz 

polnopravnih članov tega odbora ter po 

enega predstavnika pristojnega odbora 

nacionalnih parlamentov posameznih 

držav članic in nadomestnega člana. 

Države članice z dvodomnim 

parlamentarnim sistemom lahko namesto 

tega zastopa po en predstavnik vsakega 

doma.  

2.  Evropski parlament skupaj z 

nacionalnimi parlamenti izvaja 
parlamentarni nadzor nad dejavnostmi 

Europola v skladu s to uredbo. 

2. Seje skupine za skupni parlamentarni 
nadzor vedno skliče predsednik 
pristojnega odbora Evropskega 

parlamenta v prostorih Evropskega 

parlamenta. Sopredsedujeta jim 

predsednik pristojnega odbora 

Evropskega parlamenta in predstavnik 

nacionalnega parlamenta države članice, 

ki predseduje Svetu po sistemu rotacije. 

 3. Skupina za skupni parlamentarni 

nadzor spremlja uporabo določb te 

uredbe, zlasti v zvezi z njihovim učinkom 

na temeljne pravice in svoboščine fizičnih 
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oseb. 

 4. Skupina za skupni parlamentarni 

nadzor ima zato naslednje pristojnosti: 

 a) predsednika upravnega odbora, 

izvršnega direktorja in predstavnika 

Komisije lahko pozove pred skupino za 

skupni parlamentarni nadzor, da bi 

razpravljali o zadevah v zvezi z 

Europolom, pri čemer se po potrebi 

upošteva obveznost nerazkrivanja in 

varovanja tajnosti. Skupina se lahko 

odloči, da na svoje seje po potrebi povabi 

druge zadevne osebe; 

 b) skupni nadzorni organ lahko pozove 

pred skupino za skupni parlamentarni 

nadzor na njeno zahtevo in vsaj enkrat 

letno, da bi razpravljali o zadevah v zvezi z 

varstvom temeljnih pravic in svoboščin 

fizičnih oseb, zlasti varovanje osebnih 

podatkov pri dejavnostih Europola, pri 

čemer se upošteva obveznost 

nerazkrivanja in varovanja tajnosti; 

 c) ima pristojnost, da opravlja poizvedbe 

na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe 

in o izidih v razumnem roku obvešča 

Evropski parlament in javnost; 

 d) lahko oblikuje predloge za odpravo 

kršitev pri uporabi te uredbe, da se ohrani 

varstvo temeljnih pravic in svoboščin; 

 e) upravnemu odboru lahko naroči 

odstavitev izvršnega direktorja, če so se 

pri spremljanju te uredbe pokazale trajne 

nepravilnosti in če predlogi za odpravo 

teh kršitev in izboljšanje varstva temeljnih 

pravic in svoboščin niso bili pravilno 

upoštevani; 

 f) odobri osnutek letnega delovnega 

programa v skladu s členom 15; 

 g) da soglasje k imenovanju izvršnega 

direktorja; 

 h) če se odkrijejo nepravilnosti pri 

uporabi te uredbe in te niso bile 

odpravljene v skladu s členom 53(4), 

lahko zadevo posreduje Sodišču Evropske 
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unije po pogojih iz Pogodb; 

 (i) lahko pridobi dovoljenje do vstopa v 

prostore Europola, da lahko v celoti 

spremlja izvajanje te uredbe, kot je 

določeno v tem členu. 

 5. Da se omogoči izvajanje njegovih 

pooblastil, se predložijo naslednji 

dokumenti in se o njih razpravlja na sejah 

skupine za skupni parlamentarni nadzor: 

 – osnutek letnega in večletnega delovnega 

programa iz člena 15; 

 – konsolidirano letno poročilo o 

dejavnostih Europola iz člena 14; 

 – letno poročilo evropskega nadzornika za 

varstvo podatkov o nadzornih dejavnostih 

Europola iz člena 46; 

 – poročilo o oceni, ki ga pripravi 

Komisija, v katerem oceni učinkovitost in 

uspešnost Europola, iz člena 70. 

 6. Na zahtevo skupine za skupni 

parlamentarni nadzor nastopijo pred njo: 

 – izbrani kandidati za izvršnega direktorja 

iz člena 56(2); 

 – izvršni direktor, ki naj bi se mu 

podaljšal mandat, kot je predvideno v 

členu 56(5); 

 – izvršni direktor, da bi poročal o 

opravljanju svojih dolžnosti. 

 Predsednik upravnega odbora obvesti 

skupino za skupni parlamentarni nadzor, 

preden odstavi izvršnega direktorja s 

položaja, in poda razloge ali utemeljitev za 

tako odločitev. 

 7. Evropski parlament sprejme svoj 

poslovnik, da lahko izpolni pristojnosti, ki 

so mu podeljene s to uredbo.  

3.  Europol poleg obveznosti v zvezi z 
informacijami in posvetovanji, določenimi 

v tej uredbi, ter ob upoštevanju obveznosti 
nerazkrivanja in varovanja tajnosti 
Evropskemu parlamentu in nacionalnim 

parlamentom v vednost posreduje: 

8. Poleg tega Europol ob upoštevanju 
obveznosti nerazkrivanja in varovanja 
tajnosti skupini za skupni parlamentarni 

nadzor po potrebi v vednost posreduje: 
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(a) ocene ogroženosti, strateške analize in 
poročila o splošnem stanju, povezana s 
ciljem Europola, ter izsledke študij in 
ocenjevanj, ki jih je naročil Europol;  

(a) ocene ogroženosti, strateške analize in 
poročila o splošnem stanju, povezana s 
ciljem Europola, ter izsledke študij in 
ocenjevanj, ki jih je naročil Europol; 

(b) delovne dogovore, sprejete v skladu s 
členom 31(1).  

(b) delovne dogovore, sprejete v skladu s 
členom 31(1). 

 6. Skupina za skupni parlamentarni 

nadzor lahko zahteva vse ustrezne 

dokumente, potrebne za izpolnitev njenih 

nalog, ob uporabi Uredbe (ES) št. 

1049/2001
1a
 ter pravilnika o obdelavi 

zaupnih podatkov s strani Evropskega 

parlamenta. 

 7. Skupina za skupni parlamentarni 

nadzor lahko za Evropski parlament 

pripravi povzetek sklepov o nadzornih 

dejavnostih v zvezi z Europolom. 

 ______________ 

 1a
 Uredba Evropskega parlamenta in 

Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 

2001 o dostopu javnosti do dokumentov 

Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije. 

Or. en 

 
 


