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Amendamentul 203
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raport A9-0290/2021
Javier Zarzalejos
Cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

Proiect de propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de declarațiile Comisiei 
anexate la prezenta rezoluție, care vor fi 
publicate în seria L a Jurnalului Oficial 
al Uniunii Europene;

Or. en

Pentru informare, textul declarațiilor este următorul:

Declarațiile Comisiei cu privire la Regulamentul de modificare a 
Regulamentului (UE) 2016/794 privind Europol

Declarația Comisiei privind punerea în aplicare a mecanismului prin care Europol 
poate propune emiterea de semnalări în Sistemul de Informații Schengen

„În cadrul evaluării pe care Comisia o va efectua în temeiul articolului 68 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) 2016/794 la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament de 
modificare a Regulamentului (UE) 2016/794, Comisia va prezenta raportul privind impactul 
operațional al noului mecanism instituit la articolul 4 alineatul (1) litera (r) din Regulamentul 
(UE) 2016/794. În cadrul acestui mecanism, în baza datelor pe care Europol le-a primit din 
partea țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale, Europol poate propune statelor membre 
introducerea de semnalări de informații în Sistemul de Informații Schengen, semnalări care să 
fie în interesul Uniunii și să vizeze persoane implicate în acte de terorism sau în activități 
infracționale grave și în criminalitatea organizată. Comisia va efectua această evaluare pe 
baza rapoartelor pe care Europol le va prezenta cu privire la propunerile de semnalări în 
Sistemul de Informații Schengen și la semnalările ulterioare introduse de statele membre în 
Sistemul de Informații Schengen.”

Declarația Comisiei privind relațiile dintre Europol și Parchetul European

„În opinia Comisiei, dispozițiile privind relațiile dintre Europol și Parchetul European 
(EPPO), astfel cum sunt prevăzute la articolul 20a din Regulamentul (UE) 2016/794, nu pot 
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limita obligațiile Europol care decurg din articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2017/1939 și, prin urmare, trebuie interpretate și aplicate în conformitate cu acest din urmă 
articol.”

Declarația Comisiei privind dispozițiile referitoare la cooperarea Europol cu țările terțe

„În ceea ce privește normele privind cooperarea Europol cu țările terțe, Comisia constată că 
orice transfer de date cu caracter personal către o țară terță pe baza unui «instrument 
obligatoriu din punct de vedere juridic» necesită un acord internațional în temeiul articolului 
218 din tratat, astfel cum se prevede deja la articolul 25 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/794. Comisia mai constată, că orice transfer de date personale către 
o țară terță pe baza unei evaluări a garanțiilor adecvate de către Europol trebuie să 
îndeplinească cerințele stabilite de jurisprudența  Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
impunând astfel o concluzie a Europol conform căreia nivelul de protecție a datelor din țara 
terță oferă o echivalență esențială în ceea ce privește protecția datelor. Permiterea 
transferurilor de date pe baza unei asemenea evaluări fără a fi nevoie de un acord prealabil din 
partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, astfel cum se prevede la articolul 25 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/794, va crea riscul unei intervenții ulterioare din 
partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor pe baza unei evaluări divergente a 
garanțiilor în materie de protecție a datelor și, astfel, ar putea produce un efect negativ asupra 
cooperării în materie de aplicare a legii.”

Declarația Comisiei privind consolidarea cooperării Europol-Interpol

„Comisia reamintește că, în cadrul negocierilor în curs pentru un acord de cooperare între 
Uniunea Europeană și Organizația Internațională de Poliție Criminală (OIPC-INTERPOL) și 
în conformitate cu directivele de negociere furnizate de Consiliu , Comisia urmărește 
consolidarea cooperării dintre Europol și Interpol, ținând seama de cele mai recente evoluții în 
materie de combatere a terorismului și a formelor grave de criminalitate organizată 
transfrontalieră și transnațională, precum și de nevoile operaționale actuale și de mandatul 
Europol. În conformitate cu directivele de negociere furnizate de Consiliu , Comisia încearcă 
să se asigure că acordul oferă temeiul juridic pentru a autoriza Europol să acceseze bazele de 
date relevante ale Interpol în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin.”


