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BEKNOPTE MOTIVERING

In de EU-strategie voor de veiligheidsunie van juli 20201 werd een beeld geschetst van een 
snel veranderend landschap van veiligheidsbedreigingen in de Unie en werd een aantal 
stappen vastgelegd om het veiligheidsbeleid van de EU toekomstbestendig te maken, 
veranderende dreigingen aan te pakken en een krachtig Europees veiligheidsecosysteem tot 
stand te brengen. Een belangrijk element van de strategie is de geplande versterking van het 
mandaat van Europol. Deze versterking maakt deel uit van een pakket maatregelen dat in 
december 2020 door de Commissie is voorgesteld om de EU-respons op terrorisme te 
versterken, met inbegrip van een voorstel tot wijziging van de verordening betreffende het 
Schengeninformatiesysteem2, zodat Europol gegevens in SIS kan invoeren.

Het voorstel breidt het bestaande mandaat van Europol uit, onder andere om het Agentschap 
in staat te stellen doeltreffend samen te werken met particuliere partijen en onderzoeken van 
lidstaten met grote, complexe datasets te ondersteunen, om zijn rol met betrekking tot 
onderzoek en innovatie te versterken en om de samenwerking met het Europees Openbaar 
Ministerie te verbeteren. Uw rapporteur is ingenomen met de hoofddoelstellingen van het 
voorstel en is van mening dat Europol voldoende moet zijn toegerust om het hoofd te bieden 
aan een snel veranderend veiligheidslandschap en optimale ondersteuning te bieden aan de 
lidstaten.

In overeenstemming met zijn rol als vaste rapporteur in de Begrotingscommissie voor 
gedecentraliseerde agentschappen, legt uw rapporteur de nadruk vooral op de financiële 
bepalingen, governanceregels en bepalingen met betrekking tot verslaglegging en evaluatie, 
zodat juiste parlementaire controle wordt gewaarborgd. Hij richt zich daarom op het 
vaststellen of de bepalingen in het voorstel van de Commissie in overeenstemming zijn met:

 de resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2019 over de 
tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake 
de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen (verslag-
Schoepflin)3

 de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
over gedecentraliseerde agentschappen van 19 juli 2012 en de gemeenschappelijke 
aanpak4

 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 
houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag 
opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad5

Hij analyseert het voorstel ook in het licht van het Speciaal verslag van de Europese 
Rekenkamer over “De toekomst van EU-agentschappen”6 en het onderzoek van de 

1 COM(2020) 605 final 
2 COM(2020) 791 final
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_NL.html
4 joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_NL.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0791&from=NL
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_NL.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_NL.pdf
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beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken naar 
“EU agencies and conflicts of interest”7. 

In het algemeen is de rapporteur wat deze aspecten betreft verheugd over het voorstel van de 
Commissie. Hij stelt echter een aantal wijzigingen voor om ervoor te zorgen dat de Europol-
verordening in overeenstemming is met de gedelegeerde verordening van de Commissie 
betreffende gedecentraliseerde agentschappen voor wat betreft de vereiste om een 
enkelvoudig programmeringsdocument op te stellen met daarin de meerjarenprogrammering 
en jaarlijkse werkprogramma’s. Hij verduidelijkt bovendien bepalingen die bedoeld zijn om – 
zelfs vermeende – belangenconflicten te voorkomen met betrekking tot de voorgestelde rol 
van Europol in het ontwerp en de uitvoering van onderzoeksprogramma’s. Tot slot 
introduceert hij enkele wijzigingen om de parlementaire controle en de bepalingen inzake 
evaluatie en verslaglegging te versterken. 

Gevolgen van het voorstel voor de begroting

De voorgestelde versterking van het mandaat van Europol vereist extra vastleggings- en 
betalingskredieten ten belope van 178 miljoen EUR voor rubriek 5 en 8,5 miljoen EUR voor 
rubriek 7. Uit het financieel memorandum blijkt duidelijk dat “(d)e budgettaire gevolgen van 
de extra financiële middelen voor Europol zullen worden gecompenseerd door verlaging van 
de geprogrammeerde uitgaven in rubriek 4”. Bovendien wordt in de financiële 
programmering van de Commissie bepaald dat Europol kan rekenen op een verhoging van de 
begroting uit het “Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) – instrument voor financiële 
steun voor grensbeheer en visa”. 

Uw rapporteur merkt op dat het “IBMF – instrument voor financiële steun voor grensbeheer 
en visa” een aanvullend bedrag van 1 miljard EUR krijgt via een programmaspecifieke 
aanpassing die tijdens de MFK-onderhandelingen is overeengekomen. Hieruit blijkt dat er een 
duidelijke politieke wil was om het instrument te versterken. Bovendien zijn de aanvullende 
taken die aan Europol zijn toegewezen uit hoofde van het voorstel geen taken die anders 
krachtens het “IBMF – instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa” zouden 
worden uitgevoerd. Uw rapporteur betreurt derhalve dat het voorstel, dat onmiddellijk na een 
politiek akkoord over het MFK is ingediend, de facto neerkomt op een vermindering van de 
financiële middelen die net waren overeengekomen voor het “IBMF – instrument voor 
financiële steun voor grensbeheer en visa”.

Hij herinnert er in dit verband aan dat volgens punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 
16 december 20208, het definitief financieel memorandum bij de wetgevingshandeling voor 
bekrachtiging op de agenda van de laatste wetgevingstrialoog moet worden geplaatst en op de 
agenda van een volgende budgettaire trialoogvergadering moet worden geplaatst met het oog 
op het bereiken van overeenstemming over de financiering. 

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
8 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
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binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Europa wordt geconfronteerd met 
een voortdurend wisselende 
veiligheidssituatie, waarbinnen de 
veiligheidsdreigingen steeds veranderen en 
steeds complexer worden. Criminelen 
benutten de voordelen die de digitale 
transformatie en nieuwe technologieën met 
zich brengen, zoals de interconnectiviteit 
en het vervagen van de grenzen tussen de 
fysieke en de digitale wereld. De COVID-
19-crisis heeft daartoe bijgedragen, 
aangezien criminelen snel van de 
gelegenheid hebben gebruikgemaakt om de 
crisis te benutten door hun werkwijzen aan 
te passen of nieuwe criminele activiteiten 
te ontwikkelen. Terrorisme blijft een 
belangrijke bedreiging vormen voor de 
vrijheid en levenswijze van de Europese 
Unie en haar burgers.

(2) Europa wordt geconfronteerd met 
een voortdurend wisselende 
veiligheidssituatie, waarbinnen de 
veiligheidsdreigingen steeds veranderen en 
steeds complexer worden. Criminelen 
benutten de voordelen die de digitale 
transformatie en nieuwe technologieën met 
zich brengen, zoals de interconnectiviteit 
en het vervagen van de grenzen tussen de 
fysieke en de digitale wereld. De COVID-
19-crisis heeft daartoe bijgedragen, 
aangezien criminelen snel van de 
gelegenheid hebben gebruikgemaakt om de 
crisis te benutten door hun werkwijzen aan 
te passen of nieuwe criminele activiteiten 
te ontwikkelen, die de schulden en het 
gebrek aan inkomsten als gevolg van de 
COVID-19-crisis instrumentaliseren en 
uitbuiten. Het economische herstel van de 
Unie hangt grotendeels af van haar 
vermogen om financiële criminaliteit te 
voorkomen en de kop in te drukken. 
Terrorisme blijft een belangrijke 
bedreiging vormen voor de vrijheid en 
levenswijze van de Europese Unie en haar 
burgers.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien Europa geconfronteerd 
wordt met toenemende bedreigingen van 
georganiseerde criminele groepen en 

(4) Aangezien Europa geconfronteerd 
wordt met toenemende bedreigingen van 
georganiseerde criminele groepen en 
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terroristische aanslagen, moet een 
doeltreffende rechtshandhavingsrespons de 
beschikbaarheid omvatten van goed 
opgeleide interoperabele speciale 
interventie-eenheden die gespecialiseerd 
zijn in de beheersing van crisissituaties. In 
de Unie werken de 
rechtshandhavingseenheden van de 
lidstaten samen op basis van Besluit 
2008/617 van de Raad53. Europol moet 
deze speciale interventie-eenheden kunnen 
ondersteunen, onder meer door 
operationele, technische en financiële steun 
te verlenen.

terroristische aanslagen, moet een 
doeltreffende rechtshandhavingsrespons de 
beschikbaarheid omvatten van goed 
opgeleide interoperabele speciale 
interventie-eenheden die gespecialiseerd 
zijn in de beheersing van crisissituaties. 
Een dergelijke operationalisering van de 
onderzoeksinstrumenten die beschikbaar 
zijn in het rechtskader van de Unie, is met 
name noodzakelijk met het oog op de 
ongekende mobilisatie van veel grotere 
hoeveelheden financiële middelen in het 
kader van NextGenerationEU. In de Unie 
werken de rechtshandhavingseenheden van 
de lidstaten samen op basis van Besluit 
2008/617 van de Raad53. Europol moet 
deze speciale interventie-eenheden kunnen 
ondersteunen, onder meer door 
operationele, technische en financiële steun 
te verlenen.

__________________ __________________
53 Besluit 2008/617/JBZ van de Raad van 
23 juni 2008 ter verbetering van de 
samenwerking in crisissituaties tussen de 
speciale interventie-eenheden van de 
lidstaten van de Europese Unie (PB L 210 
van 6.8.2008).

53 Besluit 2008/617/JBZ van de Raad van 
23 juni 2008 ter verbetering van de 
samenwerking in crisissituaties tussen de 
speciale interventie-eenheden van de 
lidstaten van de Europese Unie (PB L 210 
van 6.8.2008).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De afgelopen jaren waren 
grootschalige cyberaanvallen gericht op 
zowel publieke als private entiteiten in veel 
rechtsgebieden in de Unie en daarbuiten, 
met gevolgen voor diverse sectoren, 
waaronder vervoer, gezondheidszorg en 
financiële diensten. Cybercriminaliteit en 
cyberbeveiliging kunnen niet los van elkaar 
worden gezien in een interconnectieve 
omgeving. De preventie, het onderzoek en 
de vervolging van dergelijke activiteiten 
worden ondersteund door coördinatie en 

(5) De afgelopen jaren waren 
grootschalige cyberaanvallen, onder meer 
uit derde landen, gericht op zowel 
publieke als private entiteiten in veel 
rechtsgebieden in de Unie en daarbuiten, 
met gevolgen voor diverse sectoren, 
waaronder vervoer, gezondheidszorg en 
financiële diensten. Cybercriminaliteit en 
cyberbeveiliging kunnen niet los van elkaar 
worden gezien in een interconnectieve 
omgeving. De preventie, het onderzoek en 
de vervolging van dergelijke activiteiten 
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samenwerking tussen relevante actoren, 
waaronder het Agentschap van de 
Europese Unie voor cyberbeveiliging 
(Enisa), de autoriteiten die bevoegd zijn 
voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen (“NIB-autoriteiten”), 
zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 
2016/1148, rechtshandhavingsautoriteiten 
en private partijen. Om te zorgen voor 
doeltreffende samenwerking tussen alle 
relevante actoren op het niveau van de 
Unie en op nationaal niveau inzake 
cyberaanvallen en bedreigingen voor de 
veiligheid, moet Europol met het Enisa 
samenwerken door informatie uit te 
wisselen en analytische ondersteuning te 
bieden.

worden ondersteund door coördinatie en 
samenwerking tussen relevante actoren, 
waaronder het Agentschap van de 
Europese Unie voor cyberbeveiliging 
(Enisa), de autoriteiten die bevoegd zijn 
voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen (“NIB-autoriteiten”), 
zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 
2016/1148, rechtshandhavingsautoriteiten 
en private partijen. Om te zorgen voor 
doeltreffende samenwerking tussen alle 
relevante actoren op het niveau van de 
Unie en op nationaal niveau inzake 
cyberaanvallen en bedreigingen voor de 
veiligheid, moet Europol met het Enisa 
samenwerken door informatie uit te 
wisselen en analytische ondersteuning te 
bieden.

__________________ __________________
54 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

54 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hoogrisico-criminelen spelen een 
leidende rol in criminele netwerken en 
vormen een hoog risico op zware 
criminaliteit voor de interne veiligheid van 
de Unie. Om georganiseerde criminele 
groepen met een hoog risico en hun 
leidende leden te bestrijden, moet Europol 
de lidstaten kunnen ondersteunen om hun 
onderzoeksrespons te richten op het 
identificeren van deze personen, hun 
criminele activiteiten en de leden van hun 
criminele netwerken.

(6) Hoogrisico-criminelen spelen een 
leidende rol in criminele netwerken en 
vormen een hoog risico op zware 
criminaliteit voor de interne veiligheid van 
de Unie. Om georganiseerde criminele 
groepen met een hoog risico en hun 
leidende leden te bestrijden, moet Europol 
de lidstaten kunnen ondersteunen om hun 
onderzoeksrespons te richten op het 
identificeren van deze personen, hun 
criminele activiteiten en financiële activa, 
en de leden van hun criminele netwerken, 
alsook personen die tot de nationale 
politieke en financiële instellingen 
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behoren en betrokken zijn bij misdaden 
via corruptiesystemen. Europol moet de 
lidstaten ook ondersteunen bij de 
ontneming van criminele 
vermogensbestanddelen om ze nadien 
naar de staatskas te laten vloeien.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te helpen het volledige 
potentieel van de EU-financiering voor 
veiligheidsonderzoek te ontwikkelen en 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
rechtshandhaving, moet Europol de 
Commissie bijstaan bij het vaststellen van 
de belangrijkste onderzoeksthema’s en bij 
het opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoek en innovatie die relevant zijn 
voor de doelstellingen van Europol. 
Wanneer Europol de Commissie bijstaat 
bij het vaststellen van de belangrijkste 
onderzoeksthema’s en het opstellen en 
uitvoeren van een kaderprogramma van 
de Unie, mag Europol geen financiering 
uit dat programma ontvangen 
overeenkomstig het beginsel dat 
belangenconflicten moeten worden 
vermeden.

(11) Om te helpen het volledige 
potentieel van de EU-financiering voor 
veiligheidsonderzoek te ontwikkelen en 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
rechtshandhaving, moet Europol de 
Commissie bijstaan bij het vaststellen van 
de belangrijkste onderzoeksthema’s en bij 
het opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoek en innovatie die relevant zijn 
voor de doelstellingen van Europol. Om 
belangenconflicten te vermijden, mag 
Europol geen financiering ontvangen uit 
kaderprogramma’s van de Unie waarin 
het een actieve rol speelt bij het ontwerp 
of de uitvoering.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Europol biedt gespecialiseerde 
deskundigheid op het gebied van de 
bestrijding van zware criminaliteit en 
terrorisme. Personeelsleden van Europol 
moeten, op verzoek van een lidstaat, ter 

(13) Europol biedt gespecialiseerde 
deskundigheid op het gebied van de 
bestrijding van zware criminaliteit en 
terrorisme. Personeelsleden van Europol 
moeten, op verzoek van een lidstaat, ter 
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plaatse aan de 
rechtshandhavingsautoriteiten van die 
lidstaat operationele ondersteuning kunnen 
bieden bij operaties en onderzoeken, met 
name door grensoverschrijdende 
informatie-uitwisseling te faciliteren, en 
forensische en technische ondersteuning te 
bieden bij operaties en onderzoeken, onder 
meer in het kader van gemeenschappelijke 
onderzoeksteams. Personeelsleden van 
Europol moeten, op verzoek van een 
lidstaat, het recht hebben aanwezig te zijn 
wanneer in die lidstaat 
onderzoeksmaatregelen worden genomen 
en bijstand te verlenen bij het nemen van 
deze onderzoeksmaatregelen. 
Personeelsleden van Europol mogen niet 
bevoegd zijn om onderzoeksmaatregelen 
uit te voeren.

plaatse aan de 
rechtshandhavingsautoriteiten van die 
lidstaat operationele ondersteuning kunnen 
bieden bij operaties en onderzoeken, met 
name door grensoverschrijdende 
informatie-uitwisseling te faciliteren, en 
forensische en technische ondersteuning te 
bieden bij operaties en onderzoeken, onder 
meer in het kader van gemeenschappelijke 
onderzoeksteams, alsook bij de ontneming 
van vermogensbestanddelen. 
Personeelsleden van Europol moeten, op 
verzoek van een lidstaat, het recht hebben 
aanwezig te zijn wanneer in die lidstaat 
onderzoeksmaatregelen worden genomen 
en bijstand te verlenen bij het nemen van 
deze onderzoeksmaatregelen. 
Personeelsleden van Europol mogen niet 
bevoegd zijn om onderzoeksmaatregelen 
uit te voeren.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een van de doelstellingen van 
Europol is het ondersteunen en versterken 
van het optreden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en van hun 
wederzijdse samenwerking bij de 
voorkoming en bestrijding van criminaliteit 
die een schending inhoudt van een 
gemeenschappelijk belang dat tot het 
beleid van de Unie behoort. Om die 
ondersteuning te versterken, moet Europol 
de bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
kunnen verzoeken een strafrechtelijk 
onderzoek in te stellen, uit te voeren of te 
coördineren met betrekking tot een 
strafbaar feit dat een schending inhoudt 
van een gemeenschappelijk belang dat tot 
het beleid van de Unie behoort, zelfs 
wanneer het betrokken strafbaar feit geen 
grensoverschrijdend karakter heeft. 
Europol moet Eurojust op de hoogte 

(14) Een van de doelstellingen van 
Europol is het ondersteunen en versterken 
van het optreden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en van hun 
wederzijdse samenwerking bij de 
voorkoming en bestrijding van criminaliteit 
die een schending inhoudt van een 
gemeenschappelijk belang dat tot het 
beleid van de Unie behoort. Om die 
ondersteuning te versterken, moet Europol 
de bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
kunnen verzoeken een strafrechtelijk 
onderzoek in te stellen, uit te voeren of te 
coördineren met betrekking tot een 
strafbaar feit dat een schending inhoudt 
van een gemeenschappelijk belang dat tot 
het beleid van de Unie behoort, zelfs 
wanneer het betrokken strafbaar feit geen 
grensoverschrijdend karakter heeft. 
Europol moet Eurojust en het Europees 
Openbaar Ministerie op de hoogte brengen 
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brengen van dergelijke verzoeken. van dergelijke verzoeken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Gezien de internationale aard van 
het internet kunnen deze diensten vaak 
overal ter wereld worden aangeboden. Als 
gevolg daarvan is het mogelijk dat 
slachtoffers, daders, de digitale 
infrastructuur waarin de persoonsgegevens 
zijn opgeslagen en de dienstverlener die de 
dienst verleent, onder verschillende 
nationale rechtsgebieden vallen, zowel 
binnen de Unie als daarbuiten. Particuliere 
partijen kunnen derhalve in het bezit zijn 
van voor de rechtshandhaving relevante 
datasets die persoonsgegevens bevatten 
met links naar meerdere rechtsgebieden en 
persoonsgegevens die niet gemakkelijk aan 
een specifiek rechtsgebied kunnen worden 
toegeschreven. Nationale autoriteiten 
vinden het moeilijk om dergelijke datasets 
die op meerdere rechtsgebieden betrekking 
hebben of die niet aan een rechtsgebied 
kunnen worden toegeschreven, 
doeltreffend te analyseren aan de hand van 
nationale oplossingen. Wanneer 
particuliere partijen besluiten de gegevens 
rechtmatig en vrijwillig te delen met 
rechtshandhavingsautoriteiten, beschikken 
zij momenteel niet over één contactpunt 
waarmee zij dergelijke datasets op het 
niveau van de Unie kunnen delen. 
Bovendien ondervinden particuliere 
partijen moeilijkheden wanneer zij 
meerdere verzoeken van 
rechtshandhavingsautoriteiten van 
verschillende landen ontvangen.

(27) Gezien de internationale aard van 
het internet kunnen deze diensten vaak 
overal ter wereld worden aangeboden. Als 
gevolg daarvan is het mogelijk dat 
slachtoffers, daders, de digitale 
infrastructuur waarin de persoonsgegevens 
zijn opgeslagen en de dienstverlener die de 
dienst verleent, onder verschillende 
nationale rechtsgebieden vallen, zowel 
binnen de Unie als daarbuiten. Particuliere 
partijen kunnen derhalve in het bezit zijn 
van voor de rechtshandhaving relevante 
datasets die persoonsgegevens bevatten 
met links naar meerdere rechtsgebieden en 
persoonsgegevens die niet gemakkelijk aan 
een specifiek rechtsgebied kunnen worden 
toegeschreven. Nationale autoriteiten 
vinden het moeilijk om dergelijke datasets 
die op meerdere rechtsgebieden betrekking 
hebben of die niet aan een rechtsgebied 
kunnen worden toegeschreven, 
doeltreffend te analyseren aan de hand van 
nationale oplossingen. Europol moet over 
maatregelen beschikken voor het 
vergemakkelijken van de samenwerking 
met particuliere partijen, ook voor wat 
betreft het delen van informatie. Wanneer 
particuliere partijen besluiten de gegevens 
rechtmatig en vrijwillig te delen met 
rechtshandhavingsautoriteiten, beschikken 
zij momenteel niet over één contactpunt 
waarmee zij dergelijke datasets op het 
niveau van de Unie kunnen delen. 
Bovendien ondervinden particuliere 
partijen moeilijkheden wanneer zij 
meerdere verzoeken van 
rechtshandhavingsautoriteiten van 
verschillende landen ontvangen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om Europol extra instrumenten en 
capaciteiten te kunnen toekennen, moeten 
het democratische toezicht op en de 
verantwoordingsplicht van Europol worden 
versterkt. Gezamenlijke parlementaire 
controle vormt een belangrijk onderdeel 
van het politieke toezicht op de activiteiten 
van Europol. Om een doeltreffend politiek 
toezicht mogelijk te maken op de wijze 
waarop Europol extra instrumenten en 
capaciteiten gebruikt, moet Europol de 
gezamenlijke parlementaire controlegroep 
jaarlijks informatie verstrekken over het 
gebruik van deze instrumenten en 
capaciteiten en het resultaat daarvan.

(40) Om Europol extra instrumenten en 
capaciteiten te kunnen toekennen, moeten 
het democratische toezicht op en de 
transparantie en verantwoordingsplicht 
van Europol worden versterkt. 
Gezamenlijke parlementaire controle vormt 
een belangrijk onderdeel van het politieke 
toezicht op de activiteiten van Europol. Om 
een doeltreffend politiek toezicht mogelijk 
te maken op de wijze waarop Europol extra 
instrumenten en capaciteiten gebruikt, 
moet Europol de gezamenlijke 
parlementaire controlegroep jaarlijks 
informatie verstrekken over het gebruik 
van deze instrumenten en capaciteiten en 
het resultaat daarvan. Geplande 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
moeten worden opgenomen in het 
enkelvoudig programmeringsdocument 
met de meerjarenprogrammering en het 
jaarlijkse werkprogramma van Europol 
en aan de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep worden toegezonden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Europol moet 
aanvullende personele en financiële 
middelen krijgen, zodat het zich kan 
kwijten van de krachtens deze 
verordening opgedragen nieuwe 
doelstellingen, taken en 
verantwoordelijkheden. De benodigde 
kredieten mogen uitsluitend afkomstig 
zijn uit niet-toegewezen marges in het 
kader van de plafonds van de 
desbetreffende MFK-rubriek of worden 
gefinancierd via de mobilisatie van de 
desbetreffende speciale MFK-
instrumenten. Het definitieve bedrag 
moet door het Europees Parlement en 
de Raad worden goedgekeurd via de 
jaarlijkse begrotingsprocedure.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De diensten van Europol bieden de 
lidstaten en derde landen een toegevoegde 
waarde. Dat is ook het geval voor lidstaten 
die niet deelnemen aan maatregelen uit 
hoofde van titel V van het derde deel van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De lidstaten en derde 
landen kunnen op basis van afzonderlijke 
overeenkomsten bijdragen aan de 
begroting van Europol. Daarom moet 
Europol bijdragen van lidstaten en derde 
landen kunnen ontvangen op basis van 
financiële overeenkomsten binnen het 
kader van zijn doelstellingen en taken.

(41) De diensten van Europol bieden de 
lidstaten en derde landen een toegevoegde 
waarde. Dat is ook het geval voor lidstaten 
die niet deelnemen aan maatregelen uit 
hoofde van titel V van het derde deel van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De lidstaten en derde 
landen kunnen op basis van afzonderlijke 
overeenkomsten bijdragen aan de 
begroting van Europol. Daarom moet 
Europol bijdragen van lidstaten en derde 
landen kunnen ontvangen op basis van 
financiële overeenkomsten binnen het 
kader van zijn doelstellingen en taken. 
Dergelijke financiële bijdragen moeten in 
de Europol-begroting als externe 
bestemmingsontvangsten worden 
opgenomen. Teneinde te zorgen voor 
transparantie en verantwoordingsplicht 
moeten de bedragen, de herkomst en het 
doel van dergelijke bijdragen worden 
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opgenomen in de jaarrekening en in het 
jaarverslag over het budgettaire en 
financiële beheer van Europol.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de ondersteuning en 
versterking van het optreden van 
rechtshandhavingsdiensten van de 
lidstaten, alsmede hun wederzijdse 
samenwerking bij de voorkoming en 
bestrijding van zware criminaliteit 
waardoor twee of meer lidstaten worden 
getroffen, van terrorisme en van vormen 
van criminaliteit die een schending 
inhouden van een gemeenschappelijk 
belang dat tot het beleid van de Unie 
behoort, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt, maar vanwege 
het grensoverschrijdende karakter van 
zware criminaliteit en terrorisme en de 
noodzaak van een gecoördineerde reactie 
op daarmee verband houdende 
bedreigingen voor de veiligheid beter op 
het niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 VEU neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is voor 
de verwezenlijking van deze doelstelling.

(42) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de ondersteuning en 
versterking van het optreden van 
rechtshandhavingsdiensten van de 
lidstaten, alsmede hun wederzijdse 
samenwerking bij de voorkoming en 
bestrijding van zware criminaliteit 
waardoor twee of meer lidstaten worden 
getroffen, van terrorisme en van vormen 
van criminaliteit die een schending 
inhouden van een gemeenschappelijk 
belang dat tot het beleid van de Unie 
behoort, waaronder de illegale 
onlinehandel in geneesmiddelen in 
verband met de COVID-19-pandemie, de 
handel in mensen, wapens, drugs en olie, 
milieu- en cybercriminaliteit, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt, maar vanwege het 
grensoverschrijdende karakter van zware 
criminaliteit en terrorisme en de noodzaak 
van een gecoördineerde reactie op daarmee 
verband houdende bedreigingen voor de 
veiligheid beter op het niveau van de Unie 
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 VEU neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is voor 
de verwezenlijking van deze doelstelling.

Amendement 13
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europol verstrekt ook dreigingsanalyses 
ter ondersteuning van de Commissie en de 
lidstaten bij het uitvoeren van 
risicobeoordelingen.;

3. Europol verstrekt ook dreigingsanalyses, 
met inbegrip van de analyse van 
mogelijke financiële gevolgen, ter 
ondersteuning van de Commissie en de 
lidstaten bij het uitvoeren van 
risicobeoordelingen.;

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 4 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Europol verleent de Commissie 
bijstand bij het vaststellen van de 
belangrijkste onderzoeksthema’s en het 
opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten die 
relevant zijn om de doelstellingen van 
artikel 3 te verwezenlijken. Wanneer 
Europol de Commissie bijstaat bij het 
vaststellen van de belangrijkste 
onderzoeksthema’s en het opstellen en 
uitvoeren van een kaderprogramma van de 
Unie, ontvangt Europol geen financiering 
uit dat programma.

4 bis. Europol verleent de Commissie 
bijstand bij het vaststellen van de 
belangrijkste onderzoeksthema’s en het 
opstellen en uitvoeren van de 
kaderprogramma’s van de Unie voor 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten die 
relevant zijn om de doelstellingen van 
artikel 3 te verwezenlijken. Wanneer 
Europol een actieve rol speelt bij het 
ontwerp of uitvoering van een 
kaderprogramma van de Unie ontvangt het 
geen financiering uit dat programma. 
Europol neemt alle nodige maatregelen 
om belangenconflicten te voorkomen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 11 – lid 1 – letter a
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Bestaande tekst Amendement

(4 bis) In artikel 11, lid 1, wordt letter a) 
vervangen door:

“a) stelt ieder jaar met een 
tweederdemeerderheid van de leden 
overeenkomstig artikel 12 een document 
vast met de meerjarenprogrammering van 
Europol en het werkprogramma voor het 
volgende jaar;”

“a) stelt ieder jaar met een 
tweederdemeerderheid van de leden 
overeenkomstig artikel 12 een enkelvoudig 
programmeringsdocument vast in 
overeenstemming met artikel 32 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 
2019/7151bis en de aanverwante 
richtsnoeren van de Commissie voor het 
enkelvoudige programmeringsdocument 
met de meerjarenprogrammering van 
Europol en het werkprogramma voor het 
volgende jaar;”
___________________
1bis Gedelegeerde Verordening (EU) 
2019/715 van de Commissie van 
18 december 2018 houdende de financiële 
kaderregeling van de bij het VWEU en het 
Euratom-Verdrag opgerichte organen, 
bedoeld in artikel 70 van Verordening 
(EU, Euratom) 2018/1046 van het 
Europees Parlement en de Raad 
(PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 12 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(4 ter) In artikel 12 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. De raad van bestuur stelt jaarlijks 
uiterlijk op 30 november een document 
vast dat de meerjarenprogrammering en het 
jaarlijkse werkprogramma van Europol 
bevat, op basis van een ontwerptekst van 
de uitvoerend directeur, met inachtneming 
van het advies van de Commissie en, wat 

“1. De raad van bestuur stelt jaarlijks 
uiterlijk op 30 november een enkelvoudig 
programmeringsdocument vast dat de 
meerjarenprogrammering en het jaarlijkse 
werkprogramma van Europol bevat, op 
basis van een ontwerptekst van de 
uitvoerend directeur, met inachtneming van 
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betreft de meerjarenprogrammering, na 
raadpleging van de GPC. De raad van 
bestuur zendt het document aan de Raad, 
de Commissie en de GPC.

het advies van de Commissie en, wat 
betreft de meerjarenprogrammering, na 
raadpleging van de GPC. Als de raad van 
bestuur besluit geen rekening te houden 
met elementen van het advies van de 
Commissie, motiveert hij dit grondig. De 
verplichting om een grondige motivering 
te verstrekken geldt ook voor de door de 
GPC aan de orde gestelde punten. De raad 
van bestuur zendt het definitieve 
enkelvoudige programmeringsdocument 
aan de Raad, de Commissie en de GPC.”

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(4 quater) in artikel 12, lid 2 wordt de 
eerste alinea vervangen door:

2. De meerjarenprogrammering omvat 
een beschrijving van de algemene 
strategische programmering, met inbegrip 
van de doelstellingen, verwachte resultaten 
en prestatie-indicatoren. Ook staat er de 
planning van de middelen in, waartoe de 
meerjarenbegroting en het personeel 
behoren. In de programmering wordt ook 
de strategie opgenomen voor de 
betrekkingen met derde landen en 
internationale organisaties.

“2. De meerjarenprogrammering omvat 
een beschrijving van de algemene 
strategische programmering, met inbegrip 
van de doelstellingen, verwachte resultaten 
en prestatie-indicatoren. Ook staat er de 
planning van de middelen in, waartoe de 
meerjarenbegroting en het personeel 
behoren. In de programmering wordt ook 
de strategie opgenomen voor de 
betrekkingen met derde landen en 
internationale organisaties en de geplande 
onderzoeks- en innovatie-activiteiten.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 16 – lid 5 – letter d
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Bestaande tekst Amendement

(4 quinquies) In artikel 16, lid 5, wordt 
letter d) vervangen door:

d) het ontwerp van de 
meerjarenprogrammering en de jaarlijkse 
werkprogramma's op te stellen en, na 
raadpleging van de Commissie, aan de raad 
van bestuur voor te leggen;

“d) het ontwerp van het enkelvoudige 
programmeringsdocument met de 
meerjarenprogrammering en de jaarlijkse 
werkprogramma’s op te stellen en, na 
raadpleging van de Commissie, aan de raad 
van bestuur voor te leggen;”

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 21 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien Europol tijdens 
informatieverwerkingsactiviteiten met 
betrekking tot een individueel onderzoek of 
een specifiek project vaststelt dat 
informatie relevant is ten aanzien van 
mogelijke onwettige activiteiten waardoor 
de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, verstrekt Europol die informatie 
op eigen initiatief onverwijld aan OLAF.

8. Indien Europol tijdens 
informatieverwerkingsactiviteiten met 
betrekking tot een individueel onderzoek of 
een specifiek project vaststelt dat 
informatie relevant is ten aanzien van 
mogelijke onwettige activiteiten waardoor 
de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, verstrekt Europol die informatie 
op eigen initiatief onverwijld aan het EOM 
en OLAF.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter d
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 26 – lid 6 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De infrastructuur van Europol kan 
worden gebruikt voor uitwisselingen tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
en particuliere partijen, overeenkomstig de 
nationale wetgeving van de respectieve 
lidstaten. Wanneer de lidstaten deze 

6 ter. De infrastructuur van Europol kan 
worden gebruikt voor uitwisselingen tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
en particuliere partijen, overeenkomstig de 
nationale wetgeving van de respectieve 
lidstaten. Wanneer de lidstaten deze 
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infrastructuur gebruiken voor de 
uitwisseling van persoonsgegevens in 
verband met strafbare feiten die niet onder 
de doelstellingen van Europol vallen, krijgt 
Europol geen toegang tot die gegevens.

infrastructuur gebruiken voor de 
uitwisseling van persoonsgegevens in 
verband met strafbare feiten die niet onder 
de doelstellingen van Europol vallen, krijgt 
Europol geen toegang tot die gegevens. 
Om mogelijke veiligheidsrisico’s vast te 
stellen die gepaard gaan met de 
openstelling van zijn infrastructuur voor 
particuliere partijen, moet Europol een 
beoordeling uitvoeren en, indien nodig, 
passende preventieve en risicobeperkende 
maatregelen nemen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 37 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 51 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol follow-
upverzoeken heeft gedaan aan particuliere 
partijen of initiatiefverzoeken aan lidstaten 
van vestiging om verstrekking van 
persoonsgegevens overeenkomstig artikel 
26, met inbegrip van specifieke 
voorbeelden van gevallen waaruit blijkt 
waarom deze verzoeken noodzakelijk 
waren voor het vervullen van de 
doelstellingen en taken van Europol;

f) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol follow-
upverzoeken heeft gedaan aan particuliere 
partijen of initiatiefverzoeken aan lidstaten 
van vestiging om verstrekking van 
persoonsgegevens overeenkomstig artikel 
26, met inbegrip van specifieke informatie 
waaruit blijkt waarom deze verzoeken 
noodzakelijk waren voor het vervullen van 
de doelstellingen en taken van Europol;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 37 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 51 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol persoonsgegevens 
die geen betrekking hebben op de in bijlage 

g) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol persoonsgegevens 
die geen betrekking hebben op de in bijlage 
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II opgenomen categorieën betrokkenen 
moest verwerken, om de lidstaten te 
ondersteunen bij een specifiek 
strafrechtelijk onderzoek overeenkomstig 
artikel 18 bis, met inbegrip van 
voorbeelden van dergelijke gevallen 
waaruit blijkt waarom deze 
gegevensverwerking noodzakelijk was;

II opgenomen categorieën betrokkenen 
moest verwerken, om de lidstaten te 
ondersteunen bij een specifiek 
strafrechtelijk onderzoek overeenkomstig 
artikel 18 bis, met inbegrip van specifieke 
informatie waaruit blijkt waarom deze 
gegevensverwerking noodzakelijk was;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 37 – letter a
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 51 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol signaleringen in 
het Schengeninformatiesysteem heeft 
opgenomen overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder r), en het aantal hits op deze 
signaleringen, met inbegrip van specifieke 
voorbeelden van gevallen waaruit blijkt 
waarom deze signaleringen noodzakelijk 
waren om de doelstellingen en taken van 
Europol te vervullen;

h) jaarlijkse informatie over het aantal 
gevallen waarin Europol signaleringen in 
het Schengeninformatiesysteem heeft 
opgenomen overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder r), en het aantal hits op deze 
signaleringen, met inbegrip van specifieke 
informatie waaruit blijkt waarom deze 
signaleringen noodzakelijk waren om de 
doelstellingen en taken van Europol te 
vervullen;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Europol kan van de Unie financiële 
middelen ontvangen in de vorm van 
bijdrageovereenkomsten of 
subsidieovereenkomsten, in 
overeenstemming met de in artikel 61 
bedoelde financiële regeling en de 
bepalingen van de toepasselijke 

4. Europol kan van de Unie financiële 
middelen ontvangen in de vorm van 
bijdrageovereenkomsten of 
subsidieovereenkomsten, in 
overeenstemming met de in artikel 61 
bedoelde financiële regeling en de 
bepalingen van de toepasselijke 
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instrumenten die het beleid van de Unie 
ondersteunen. Er kunnen bijdragen 
worden ontvangen van landen waarmee 
Europol of de Unie een overeenkomst 
heeft gesloten die voorziet in financiële 
bijdragen aan Europol binnen het kader 
van de doelstellingen en taken van 
Europol. Het bedrag van de bijdrage wordt 
in de desbetreffende overeenkomst 
vastgesteld.;

instrumenten die het beleid van de Unie 
ondersteunen. Europol kan bijdragen 
ontvangen van landen waarmee het of de 
Unie een overeenkomst heeft gesloten die 
voorziet in financiële bijdragen binnen het 
kader van de doelstellingen en taken van 
Europol. Het bedrag van de bijdrage wordt 
in de desbetreffende overeenkomst 
vastgesteld. Het bedrag, de herkomst en 
het doel van dergelijke bijdragen worden 
opgenomen in de jaarrekening van 
Europol en worden duidelijk omschreven 
in het jaarverslag van over het budgettaire 
en financiële beheer van het agentschap 
bedoeld in artikel 60, lid 2.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 58 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

(38 bis) In artikel 58 wordt lid 9 
vervangen door:

9. Op bouwprojecten die aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor de begroting 
van Europol, is Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 1271/2013 van toepassing.

“9. Op bouwprojecten die aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor de begroting 
van Europol, is Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2019/715 van toepassing.”

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38 ter (nieuw) – letter a (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 60 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(38 ter) Artikel 60 wordt als volgt 
gewijzigd:
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a) lid 4 wordt vervangen door:
4. Na ontvangst van de opmerkingen van 
de Rekenkamer over de voorlopige 
rekeningen van Europol voor het jaar N 
overeenkomstig artikel 148 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 25, 
maakt de rekenplichtige van Europol de 
definitieve rekeningen van Europol voor 
dat jaar op. De uitvoerend directeur legt 
deze voor advies voor aan de raad van 
bestuur.

“4. Na ontvangst van de opmerkingen van 
de Rekenkamer over de voorlopige 
rekeningen van Europol voor het jaar N 
overeenkomstig artikel 246 van 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 
het Europees Parlement en de Raad (25), 
maakt de rekenplichtige van Europol de 
definitieve rekeningen van Europol voor 
dat jaar op. De uitvoerend directeur legt 
deze voor advies voor aan de raad van 
bestuur.”

__________________ __________________
25Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot 
intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 (PB L 298, 26.10.2012, 
blz. 1).

25 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38 ter (nieuw) – letter b (nieuw)
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 60 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

b) lid 9 wordt vervangen door:
9. De uitvoerend directeur verstrekt het 
Europees Parlement op verzoek alle 
inlichtingen die nodig zijn voor het goede 
verloop van de kwijtingsprocedure voor het 
jaar N, overeenkomstig artikel 109, lid 3, 
van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1271/2013.

“9. De uitvoerend directeur verstrekt het 
Europees Parlement op verzoek alle 
inlichtingen die nodig zijn voor het goede 
verloop van de kwijtingsprocedure voor het 
jaar N, overeenkomstig artikel 106, lid 3, 
van Gedelegeerde Verordening (EU) 
2019/715.”
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 – letter b
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europol kan subsidies toekennen in 
verband met de verwezenlijking van zijn 
doelstellingen of de uitvoering van zijn 
taken bedoeld in de artikelen 3 en 4.”;

2. Europol kan subsidies toekennen in 
verband met de verwezenlijking van zijn 
doelstellingen bedoeld in artikel 3 en in 
overeenstemming met zijn taken bedoeld 
in artikel 4.”;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 – letter b
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europol kan, zonder een oproep tot 
indiening van voorstellen, subsidies 
toekennen aan de lidstaten voor het 
uitvoeren van activiteiten die onder de 
doelstellingen en taken van Europol 
vallen.;

3. Europol kan, zonder een oproep tot 
indiening van voorstellen, subsidies 
toekennen aan de lidstaten voor het 
uitvoeren van activiteiten die binnen de 
reikwijdte van de doelstellingen en taken 
van Europol vallen.;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 41
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 68 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie dient uiterlijk [drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in waarin de 
operationele voordelen van de uitoefening 
van de in artikel 18, lid 2, onder e) en lid 5 

3. De Commissie dient uiterlijk [drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in waarin de 
operationele voordelen van de uitoefening 
van de in artikel 18, lid 2, onder e) en lid 5 
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bis, artikel 18 bis, artikel 26 en artikel 26 
bis bedoelde bevoegdheden worden 
beoordeeld met betrekking tot de 
doelstellingen van Europol. Het verslag 
behandelt het effect van die bevoegdheden 
op de grondrechten en fundamentele 
vrijheden, zoals die zijn vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten.

bis, artikel 18 bis, artikel 26 en artikel 26 
bis bedoelde bevoegdheden worden 
beoordeeld met betrekking tot de 
doelstellingen van Europol. Het verslag 
behandelt het effect van die bevoegdheden 
op de grondrechten en fundamentele 
vrijheden, zoals die zijn vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten. Het bevat 
bovendien een kosten-batenanalyse van 
de uitbreiding van het mandaat van 
Europol.
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